Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2010
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, , Pavel Melmer,
Pavel Moučka, Radek Maxa, Jaroslav Kučera
Omluven: František Řezníček - rodinné důvody, Pavel Moučka - nemoc
Hosté: nikdo
Dne: úterý 25.5.2010
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby
řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva 5/2010
Bod č.2 – Selské slavnosti Holašovice 2010
Bod č.3 – Schválení závěrečného účtu obce Jankov za rok 2009
Bod č.4 – Schválení přezkoumání hospodaření za r. 2009 a rozpočet na r. 2010 DSO
České dědictví UNESCO
Bod č.5 – Grantové žádosti 2010
Bod č.6 – Parlamentní volby 2010
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2010 ověří Marie Vaňková a Pavel Melmer.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 05/2010
Při kontrole zápisu č. 05/2010 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky.
Veškeré body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body, které ze
zápisu vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je popsán níže.
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Bod č.2 – Selské slavnosti Holašovice 2010
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2010. Selské slavnosti jsou finančně i organizačně zajištěny na úrovni
roku 2009. Zastupitelstvo vzalo na vědomí grafické zpracování návrhů k Selským
slavnostem 2010, dále vzalo na vědomí mediální a propagační plán akce, stav ve
výběru řemeslníků a sestavený kulturní program akce. Zastupitelstvo ukládá
starostovi dohodnut smluvní organizační zabezpečení akce s organizačními složkami
obce Jankov (hasiči, sportovci).
Bod č.3 – Schválení závěrečného účtu obce Jankov za rok 2009
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce za rok 2009 bez výhrad. Návrh
Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r.2009
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2009
• Rozvaha k 31.12.2009
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2009
• Předvaha analytická k 31.12.2009
• Příloha k 31.12.2009
Zastupitelstvo obce projednalo chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, která je součástí Závěrečného účtu obce
a přijalo následující opatření k jejich nápravě:
ad § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem „Skutečné stavy majetku
a závazků územního celku nebyly zjištěny“. Dle přílohy inventurního soupisu účtu 021
– LV č. 1 (obec Jankov) k 31.12.2009, k.ú. Jankov, je obec vlastníkem také staveb
bez čp/če obč.vyb. na st. parc. 93 a bez čp/če zem. stav na stav. parc. 134.
Inventurní soupis účtu 021 ovšem tyto stavby nebosahuje a nejsou tedy ani vedeny
v majetku obce.
Přijaté opatření:
Bude sestavena komise ve složení starosta obce, předseda finančního výboru a
účetní obce, která provede ocenění předmětných nemovitostí. Dle provedeného
zápisu stanovené komise provede účetní obce zaúčtování a zařazení předmětných
nemovitostí do majetku obce – termín do 30.6.2010.
Dle přílohy inventurního soupisu účtu 031 10 – LV č. 1 (obec Jankov) k 31.12.2009,
k.ú. Jankov, je obec povinným z věcného břemene také na pozemcích na 1837/38,
1837/37, 2551/4, 1776/7. Inventurní soupis účtu 031 10 tyto pozemky neobsahuje.
Přijaté opatření:
Účetní obce provede řádné zaúčtování předmětných pozemků na analytický účet 031
10 – termín do 30.6.2010.
Ve stanovené lhůtě 15ti dnů od projednání Závěrečného účtu bude odeslána
informace o Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků na Krajský úřad
– Jihočeský kraj.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení přezkoumání hospodaření za r. 2009 a rozpočet na r.
2010 DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí DSO České dědictví UNESCO za rok 2009. Dále zastupitelstvo projednalo
a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na rok 2010. Návrh rozpočtu byl
vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále schválilo plán činnosti ČDU na rok
2010.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 - Grantové žádosti 2010
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2010 viz tabulka.
Hodnocení
Žádosti
vyhověno

Program

POV – JčK

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Akce
Oprava budovy hasičské
zbrojnice v Jankově

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace
(tis. Kč)

686

500

61 500

48 500

I. etapa rekonstrukce KD Jankov

1 405

1 000

Žádost
GP JčK - Podpora výstavby a
neakceptována obnovy vodohospodářské
– nevyhověno infrastruktury

Žádost o dofinancování
vybudování splaškové kanalizace
a výstavba nových ČOV v obích
Jankov a Holašovice

61 500

2 000

Žádosti
vyhověno

Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek
– oprava střechy stodoly č.p. 22
Holašovice

750

590

45

30

Kofinancování – oprava střechy
stodoly č.p. 22 Holašovice

750

200

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

200

200

103

72

55

50

3.086

2.320

CELKEM nevyhověné žádosti

61.500

50.200

CELKEM posuzované žádosti

158

122

Vybudování splaškové
Žádost
kanalizace a výstavba nových
neakceptována
GP MŽP – SFŽP prioritní osa I. ČOV v obích Jankov a
– nevyhověno
Holašovice
Žádosti
vyhověno

MMR – Podpora obnovy
venkova – podpora vítězů
soutěže vesnice roku

GP MK ČR

Žádosti
vyhověno
GP JčK – podpora živé kultury
částečně
Žádost
GP JčK – podpora obnovy
zpracována a
nemovité kulturní památky
podána
Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno
Žádost
JčK GP na podporu jednotek
zpracována a
sborů dobrovolných hasičů
podána
obcí JčK na r. 2010
Žádost
zpracována a
Grant AOPK
podána
CELKEM vyhověné žádosti

Podpora Selské slavnosti
Holašovice 2010

Žádost o podporu – pořízení
nového ochranného zásahového
oblečení a vybavení JSDH
Obnova stromořadí u polní cesty
v k.ú. Holašovice - 1.část –
výsadba cca 70 stromů

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r. 10/11

606

CELKEM spoluúčast občanů a organizací na realizaci grantů r. 10/11

160

Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a nadále pověřuje starostu obce
monitorováním, přípravou a podáním žádostí na r. 2010.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Starosta zastupitelstvo informoval o zamítnutí projektu na „Vybudování kanalizace a
ČOV v obcích Jankov a Holašovice“, který byl podán ve 13. výzvě v Prioritní ose 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Starosta
zastupitelstvu představil seznam akceptovaných a neakceptovaných žádostí o podporu
v rámci Operačního programu životního prostředí schválených řídícím orgánem v této
výzvě.
Zastupitelstvo analyzovalo stav neúspěchu, projednalo další možnosti řešení této
situace a usneslo se v této aktivitě získání finančních prostředků na realizaci uvedené
stavby nadále pokračovat a projekt připravit k podání do další připravované a
avizované podzimní výzvy (říjen/listopad 2010) SFŽP.
Vzhledem k vynaloženému pracovnímu úsilí a aktivitám v této akci, dále již
investovaným finančním prostředkům a míře znalosti projektu vyslovilo zastupitelstvo
nadále důvěru starostovi obce, který bude zastupitelstvo i občany průběžně
informovat o stavu přípravy projektu a řešení stavebního povolení na vybudování
kanalizace a ČOV v obou obcích.
O tomto stavu budou prostřednictvím zpravodaje informování všichni občané našich
obcí.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Parlamentní volby 2010
Marie Vaňková zastupitelstvo informovala o stavu příprav parlamentních voleb, které
proběhnou v termínu 28. – 29.5.2010. Oba volební okrsky (Jankov a Holašovice),
včetně volebních komisí jsou na volby připraveny.
Bod č.6 – Různé
6.1.Nákup nové samojízdné travní sekačky
Zastupitelstvo schválilo nákup samojízdné travní sekačky – traktor Kohler W 2900 –
Wisconsin dle nabídky v ceně 106.990,- Kč s DPH. Dále zastupitelstvo schválilo nákup
vozíku většího-profi v ceně 8.690,- Kč s DPH. Sekačka – traktor včetně uvedeného
příslušenství bude k dispozici obecním zaměstnancům pro potřeby obcí, na provádění
potřebných úkonů.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.2.
Žádosti občanů
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Miroslavi Bürgerové ohledně snížení nájmu
z provozování nebytových prostor v obecních budovách (koloniálů) v obou obcích, jež
jsou určeny (pronajaty) pro základní obslužnost místních obyvatel.
Zastupitelstvo souhlasí (schvaluje) snížení nájmu od 1.7.2010 takto:
nájemné za pronajaté prostory v obci Jankov se sjednává
v ceně 2.000,- Kč/rok).
nájemné za pronajaté prostory v osadě Holašovice se sjednává
v ceně 2.000,- Kč/rok).
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit dodatky nájemních smluv.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0
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Zdržel se: 1

6.3.
Neinvestiční náklady za r. 2009 ZŠ a MŠ Dubné
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na školská a
předškolská zařízení v obci Dubné za r. 2009
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ
Dubné ve výši 11.464,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ
Dubné ve výši 209.598,- Kč.
K nárůstu neinvestičních nákladů došlo za uplynulé zúčtovací období z důvodů
zhodnocování budovy školy.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.4.
Schválení prodeje obecních pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecního pozemku KN p.č. 2133/3, o
výměře 3.042 m2 (ostatní plocha) zapsaném na LV 1 Obec Jankov a pozemku KN p.č.
2500/30, o výměře 1.330 m2 (orná půda) zapsaném na LV 1 Obec Jankov vše v k.ú.
Jankov jedinému zájemci, který projevil zájem paní Marii Kučerové, Jankov 44. Záměr
o prodeji uvedeného pozemku visel na úřadní desce obce Jankov – Holašovice od
7.5.2010 do 25.5.2010. Prodej pozemku bude uskutečněn na základě uzavření kupní
smlouvy a vkladu práva do KN dle znaleckých posudků.

Výsledky hlasování:

Pro: 6
6.5.

Proti: 0

Zdržel se: 1

Schválení koupě pozemků

Zastupitelstvo obce Jankov schválilo koupi pozemků v k.ú. Holašovice, pozemek KN
p.č. 3149/33, o výměře 1.605 m2, druh pozemku – orná půda, LV 517 Marie
Hüttnerová a pozemek p.č. 3149/35, o výměře 81 m2, druh pozemku orná půda,
zapsaný na LV 21 Milan Švarc, jež vznikl oddělením z pozemku KN p.č. 3149/31 na
základě zpracovaného geometrického plánu 211-581/2009. Oba pozemky se vyskytují
pod stavbou vodojemu, který slouží pro zásobování obyvatel vesnice Holašovice
pitnou vodou, resp. částí tohoto vodojemu a vytyčeného ochranného pásma objektu.
Oba pozemky budou koupeny na základě uzavření kupní smlouvy za dohodnutou cenu
20,- Kč s vlastníky pozemků.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na
úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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