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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 08/2010
z mimořádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
Radek Maxa, Jaroslav Kučera, František Řezníček, Marie Vaňková, Pavel Moučka
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 1.7.2010
Od: 20:00 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně 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
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod
Bod

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7

–
–
–
–
–
–
–

Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva č. 6 a 7/2010
Selské slavnosti 2010 – stav přípravy
Zhodnocení akce – „Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov“
KD Jankov – dozorování stavby a řízení prací
Schválení rozpočtového opatření č.2/2010
Grantové žádosti 2010
Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2010 ověří Marie Vaňková a Jaroslav Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisů č. 06/2010 a
07/2010
Při kontrole zápisů č. 06/2010 a 07/2010 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 2010 – stav přípravy
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. Byly prodiskutovány organizační věci k akci a přítomnost zastupitelů na
přípravě akce.

Bod č.3 – Zhodnocení akce – „Oprava budovy hasičské zbrojnice Jankov“

Zastupitelstvo projednalo průběh a celkovou realizaci akce „Oprava budovy hasičské
zbrojnice Jankov“ s konstatováním obecné spokojenosti s realizací průběhu
provedených prací a zastupitelstvo vyjádřilo spokojenost s celkovým výsledkem díla.
Na základě připraveného, projednaného a následně schváleného dodatku č.1
Smlouvy o dílo k uvedené akci se sumarizací dodaných a schválených víceprací či
nerealizovaných prací tzv. méněprací na opravě budovy bylo konstatováno a
schváleno, že celková smluvní cena akce byla dodržena v celkové smluvní výši
686.834,- Kč s DPH a předložené vícepráce byly schváleny ve výši 22.642,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo ukládá starostovi akci vyúčtovat a příslušné podklady předat ke
kontrole na Krajský úřad Jihočeského kraje.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4. - KD Jankov – dozorování stavby a řízení prací
Zastupitelstvo projednalo dozorování stavebních prací na KD Jankov, které by dle
usnesení zastupitelstva měla provádět firma Povltavská stavební společnost s.r.o. –
Český Krumlov. Práce by měly dle harmonogramu započít v ½ měsíce července a
stavba by měla být předána do 20.10.2010.
Dozorováním stavby byli pověřeni projektant stavby Ing. Janů , starosta obce J. Jílek
a zastupitel Fr. Řezníček.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení rozpočtového opatření č.2/2010
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2010 dle přílohy č.1 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 - 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)

710

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

600

500

45

30

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

Žádosti
vyhověno
částečně

MMR – Podpora obnovy
venkova – podpora vítězů
soutěže vesnice roku

GP MK ČR
GP JčK – podpora živé kultury

Podpora Selské slavnosti
Holašovice 2010

Žádost
GP JčK – podpora obnovy
neakceptována
nemovité kulturní památky
– nevyhověno

Kofinancování – oprava střechy
stodoly č.p. 22 Holašovice

750

200

Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

200

200

Žádost
JčK GP na podporu jednotek
neakceptována sborů dobrovolných hasičů
– nevyhověno obcí JčK na r. 2010

Žádost o podporu – pořízení
nového ochranného zásahového
oblečení a vybavení JSDH

103

72

Žádost
zpracována a
Grant AOPK
podána
CELKEM vyhověné žádosti

Obnova stromořadí u polní cesty
v k.ú. Holašovice - 1.část –
výsadba cca 70 stromů

55

50

2.960

2.230

CELKEM nevyhověné žádosti

62.353

50.772

CELKEM posuzované žádosti

55

50

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

630

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

100

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

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Strana 3 (celkem 4)

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Počet členů zastupitelstva ve volebním období 11/2010 –
11/2014
Zastupitelstvo schválilo počet členů nově voleného zastupitelstva obce Jankov na
volební období 11/2010 – 11/2014 ve stávajícím počtu 9 zastupitelů.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2.
Zpracování obecních kronik
Zastupitelstvo schválilo odměnu za zpracovávání obecních kronik pro obě místní části
Jankov a Holašovice za honorář ve výši 3.000,- Kč/rok. V případě potřeby
dopracování obecní kroniky zpětně zastupitelstvo nabízí opět odměnu ve výši 3.000,Kč jednorázově. Zájemci z řad spoluobčanů o zpracovávání (dokumentování) obecní
kroniky pro obec Jankov mohou doručit své ručně napsané žádosti na obecní úřad do
9.8. 2010. Bližší informace poskytne telefonicky starosta nebo místostarosta na
obecním úřadě v úředních hodinách obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.3.
Spolupráce se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce projednáním a provedením následujících
opatření (prací) se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje:
vyfrézování stoky po pravé straně z Holašovic do Záboří – tekoucí voda na
novou komunikaci
vysečení komunikace III. třídy (dvě pokládky) Čakov – Jankov – Holašovice –
Záboří – vzhled a bezpečnost silničního provozu
vyasfaltování (oprava) děr v komunikaci III. třídy (průtahu přes obce)
odfrézování pařezů po poražených stromech na návsi v Jankově
Veškeré tyto činnosti se bude starosta snažit kladně vyřešit v termínu do Selských
slavností 2010.
7.4.

Návrh a výroba hasičských praporů SDH Janov a SH Holašovice

Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo provedení zpracování návrhu a výrobu
nových ručně vyšívaných hasičských praporů, včetně slavnostních a smutečních stuh.
Zpracování návrhů a popř. následná výroba bude zadána p. Pavlišové z Č. Budějovic.
Výroba jednoho praporu se stuhami se pohybuje okolo 25.000,- Kč. Zadáním
zpracování návrhu, komunikací a předložením návrhů zastupitelstvu (sborům
jednotek hasičů) ke schválení pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na
úřední desce obce.
Příloha č. 1.
Rozpočtové opatření č.2/2010
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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