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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 12/2010
z mimořádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
Jaroslav Kučera, František Řezníček, Marie Vaňková, Milan Kukla, Radek Maxa
Omluven: nikdo
Hosté: Miroslav Skočovský
Dne: čtvrtek 4.11.2010
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost obecního úřadu v Jankově
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně svoláno z hlediska
nutnosti 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 zápisu č. 10 a 11/2010
Bod č.2 – Doplnění a schválení plánu úkolů a priorit zastupitelstva na volební období
2010 – 2014
Bod č.3 – Stav prací na I. etapě Rekonstrukce KD Jankov
Bod č.4 – Projednání a schválení projektu do grantového Programu obnovy venkova
(POV) na r. 2011
Bod č.5 – Grantové žádosti 2009/2010 – stav vyúčtování a realizace úspěšných
projektů r. 2009 a 2010
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 12/2010 ověří Milan Kukla a Stanislav Bauer.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 10 a 11/2010
Při kontrole zápisu č. 10 a 11/2010 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 – Doplnění a schválení plánu úkolů a priorit zastupitelstva na
volební období 2010 – 2014
Zastupitelstvo na svém zasedání doplnilo a schválilo plán úkolů a priorit zastupitelstva
na dané volební období – viz příloha č.1 zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Objekt KD Jankov – rekonstrukce, stav prací I. a II. etapa
3.1.
Stav prací na I. etapě Rekonstrukce KD Jankov
Starosta a zástupci dozoru akce ze strany zastupitelstva obce Fr. Řezníček a R. Maxa
informovali zastupitelstvo o předání prací na I. etapě Rekonstrukce KD Jankov.
Zastupitelstvo bylo informováno o protokolárním předání prací k dílu.
Zastupitelstvu byl předložen Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo ke
schválení požadovaných víceprací a méněprací na realizaci předmětu díla oproti
projektové dokumentaci a schválenému rozpočtu akce (uzavřené smlouvě o dílo).
Zastupitelstvo oba tyto dodatky č.1 a 2. smlouvy o dílo schválilo.
Detailní a přesný položkový rozpis uvedených víceprací a méněprací je součástí obou
smluvních dodatků.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.2.
Projednání a schválení prací II. etapy Rekonstrukce KD Jankov
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo II. etapu Rekonstrukce KD
Jankov takto:
 vybílení kuchyně, výčepu a schodiště k bytovým prostorám KD Jankov,
 renovace a povrchová úprava podlahových parket sálu KD Jankov včetně
výměny koncových lišt,
 dřevěné obložení okenních parapetů,
 oprava zdí, vymalování, oprava a nový olej ve výšce cca 120 cm okolo sálu,
 výměna světel v bývalé formace – cca 4 ks,
 výroba nového dřevěného podia,
 nové sádrokartonové obložení stropu bez zateplení,
Zastupitelstvo posoudilo jednotlivé dílčí nabídky na uvedené práce a schválilo jejich
provedení. Celkový finanční objem uvedených prací nepřesáhne 320.000,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Bod č.4 – Projednání a schválení projektu do grantového Programu obnovy
venkova (POV) na r. 2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na podání žádosti do programu POV JčK
na r. 2011. Byl schválen návrh na podání projektu vybavení formanky novým
nábytkem (stoly a židle). Stávající („nový“) dřevěný nábytek (stoly a židle) bude
použit na vybavení nově rekonstruovaného salonku. Celkový objem žádosti bude ve
výši cca 250.000,- Kč. Spoluúčast -žadatele je 30%.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 2

Bod č.5 - Grantové žádosti 2010
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2010 viz tabulka.
Hodnocení

Program

Akce

Žádosti
vyhověno,
realizováno a
vyúčtováno

POV – JčK

Oprava budovy hasičské
zbrojnice v Jankově

Žádosti
vyhověno

MMR – Podpora obnovy
venkova – podpora vítězů
soutěže vesnice roku

I. etapa rekonstrukce KD
Jankov

Žádosti
vyhověno

GP MK ČR

Žádosti
vyhověno
částečně GP JčK – podpora živé kultury
realizováno a
vyúčtováno
Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno
Žádost
zpracována a
podána

Grant AOPK

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

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

710

500

1 725

1 000

780

600

45

30

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

200

200

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

71,5

69,7

3.351,5

2.399,7

Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy
stodoly č.p. 22 Holašovice
Podpora Selské slavnosti
Holašovice 2010

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

951,8

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

180

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

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
6.1.
Uzavření nové smlouvy o pronájmu nebytových prostor
Formanky Jankov
Na základě předložené žádosti o provozování nově zrekonstruovaných nebytových
prostor Formanky Jankov KD Jankov byl schválen provozovatel p. Miroslav Skočovský,
se kterým starosta uzavře nájemní smlouvu s účinností od 3.1.2011.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na
úřední desce obce.
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Příloha č. 1. - Plán úkolů a priorit zastupitelstva na volební období 2010 – 2014
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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