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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 03/2011
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Stanislav Bauer, Pavel Melmer,
František Řezníček, Milan Kukla, Radek Maxa, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková
Omluven: nikdo
Hosté: Ing. Karel Zvěřina – PF ČR, pracoviště Č. Budějovice, viz prezenční listina
Dne: čtvrtek 14.4.2011
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně 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. 02/2011
Bod č.2 – Pozemkové úpravy k.ú. Jankov a Holašovice, příprava, konzultace
Bod č.3 – Selské slavnosti 2011, stav příprav
Bod č.4 – Oslavy svěcení hasičských praporů, stav příprav
Bod č.5 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Dubné
Bod č.6 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Dubné
Bod č.7 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Čakov
Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2011
Bod č.9 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2011 ověří Radek Maxa a Pavel Melmer
Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 02/2011
Při kontrole zápisu č. 02/2011 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 – Pozemkové úpravy k.ú. Jankov a Holašovice, příprava,
konzultace
Zastupitelstvo bylo seznámeno s procesem přípravy, organizace, vlastní realizace a
následného výsledku pozemkových úprav formou prezentace a přímé konzultace
s pověřeným zástupcem Pozemkového fondu ČR, pracoviště České Budějovice Ing.
Karlem Zvěřinou. Zastupitelstvo vzalo informace o pozemkových úpravách na vědomí
a usneslo se, že bude prezentovat občanům snahu a získání jejich podpory o zahájení
realizace pozemkových úprav v k.ú. Jankov a Holašovice formou rozšířeného
zasedání zastupitelstva obce v průběhu měsíce května. Občané budou informováni
formou obecního zpravodaje – pozvánkou na toto rozšířené zasedání. Zastupitelstvo
ukládá starostovi sezvat občany do KD Jankov a pozvat zástupce pozemkového fondu
k prezentaci postupu provedení pozemkových úprav.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.3 – Selské slavnosti 2011, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2011 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajištěny na úrovni roku 2010.


Starosta zastupitelstvo informoval o novele zákona 248/1995 Sb. k založení
obecně prospěšných společností (o.p.s.). Tato novela zákona musí být
zapracována do zakládací listiny nově vznikající o.p.s. - Občané Jankova a
Holašovic sobě a všem o.p.s. – zajistí starosta obce. Zastupitelstvo souhlasí
s poskytnutím peněžní vkladu do společnosti o.p.s ve výši 50.000,- Kč složením
na účet u příslušného finančního ústavu, u kterého bude založen bankovní účet.

Výsledky hlasování:
Pro: 9


Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vzalo na vědomí mediální a propagační plán akce. Tento plán byl
schválen v maximální výši 160.000,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0



Zastupitelstvo vzalo na vědomí aktuální stav ve výběru řemeslníků.



Starosta zastupitelstvo informoval, že sponzoři akce (EON, Rumpold, TOITOI,
ASTON, Budějovický měšťanský pivovar, Deníky, Radia apod.) jsou zajištěni na
úrovni roku 2010 a nadále se hledají další vhodní partneři této akce.



Zastupitelstvo vzalo sestavený kulturní program akce. Zastupitelstvo schválilo
finanční pokrytí kulturního plánu akce v maximální výši 260.000,- Kč pro všechny
tři dny a ukládá starostovi jej dodržet.

Výsledky hlasování:
Pro: 9









Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá starostovi dohodnut smluvní organizační zabezpečení akce s
organizačními složkami obce Jankov (hasiči, sportovci)

Zastupitelstvo schválilo ceny parkovného a vstupného na r. 2011 takto:

Vstupné - Pátek 22.7.2011
Dospělá vstupenka vč. důchodců
ZTP a děti od 6ti do 12ti let věku
Skupinové vstupné pouze v pátek od 11 - 20 osob
Skupinové vstupné pouze v pátek do 30 osob
Skupinové vstupné pouze v pátek nad 30 osob
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50,- Kč
30,- Kč
700,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč



Děti do 6ti let a vozíčkáři

ZDARMA

Výsledky hlasování:
Pro: 9





Proti: 0

Zdržel se: 0

Vstupné - Sobota + Neděle 23. – 24.7.2011
Dospělá vstupenka vč. důchodců
ZTP a děti od 6ti do 12ti let věku
Děti do 6ti let a vozíčkáři

80,- Kč
40,- Kč
ZDARMA

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Cena parkovného po celou dobu akce 22.7 – 24.7.2011:


Cena celodenního parkovného na určených odstavných plochách

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

30,- Kč

Zdržel se: 0

Vstupné je celodenní a platí pro pohyb v prostoru návsi. Po opuštění návsi vstupenka
pozbývá platnosti a je nepřenosná.
Opakovaný vstup je možný pouze s vrácenkou, která je k dispozici na vyžádání u
pořadatele při vstupech.


Po dobu konání slavností je stanovena sazba pro vystavovatele či prodejce za
užívání veřejného prostranství po dobu konání Slavností tj. tří dnů (Pá 22.7. – Ne
24.7.2011) takto:
1. předvádění řemeslné výroby bez prodeje výrobků - zdarma
2. předvádění řemeslné výroby s prodejem výrobků – 400,- Kč
3. prodej - 800,- Kč
4. prodej občerstvení – 2.000,- až 10.000,- Kč )dle specifikace)
5. pronájem, zapůjčení stánku obce 800,- Kč
Tyto sazby platí pro vystavovatele a prodejce pro typizovaný stánek do 2 m jeho
běžné šířky. Za každý další započatý metr bude účtováno 300,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Oslavy svěcení hasičských praporů, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Oslav svěcení
hasičských praporů SDH Jankov a Holašovice, které se budou konat 9.7.2011.
Zastupitelé pověřují starostu se nad přípravou navrženého programu sejít a dořešit
se zástupci obou hasičských sborů. Na dalším zasedání budou zastupitelé informováni
o výsledku programu akce a stavu příprav. Dle výsledku bude provedena kalkulace
akce a bude schválen její finanční rámec.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Dubné
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na školská
zařízení za žáky obce Jankov, kteří plnili povinnou školní docházku v ZŠ Dubné v r.
2010.
 Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Dubné
ve výši 182.767,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Dubné
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů za
předškolská zařízení za žáky obce Jankov, kteří navštěvovali MŠ Dubné v r. 2010.
 Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Dubné
ve výši 10.923,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Čakov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů za
předškolská zařízení za žáky obce Jankov, kteří navštěvovali MŠ Čakov v r. 2010.
 Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Čakov
ve výši 54.588,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.8 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2011 viz tabulka.
Hodnocení

Žádost
poddána

Program

POV – JčK

Žádost
akceptována –
GP MK ČR
přiděleno
Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno
Žádost
poddána –
žádost
zamítnuta

JčK - Tvorba krajiny a
podpora biodiverzity

Žádost
zpracována a
podána

Grant AOPK

Zpracování a
podání žádosti

LEADER – MAS Blanský les
Netolicko

Akce

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Vybavení nové formanky
v Jankově novým nábytkem a
renovace sálu KD Jankov
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy
koloniálu a hasičárny
v Holašovicích

525

200

440

300

200

200

71

63,9

56,7

51

578

433

1799,7

1184

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra
Žádost na zpracování
projektu na výsadbu stromů
a alejí v krajině (vybrané
lokality), regenerace sadů
v intravilánu obcí v k.ú.
Jankov a Holašovice, a projet
regenerace zeleně návsi
v obci Jankov
Obnova stromořadí u polní
cesty v k.ú. Holašovice II.část – výsadba cca 55
stromů
Fische 5 – Rozvoj – občanská
vybavenost - vybavení
nábytkem (stoly a židle) sál
KD Jankov

CELKEM žádosti

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

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.2011

615,7

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasí se spoluúčastí obce na celkové realizaci uvedených akcí. Za zpracování,
podání, kontrolu plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta
obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Různé
9.1.
Schválení projektu regenerace zeleně v intravilánu obce Jankov
Zastupitelstvo schválilo realizaci projektu na regeneraci zeleně v intravilánu obce
Jankov (náves) v maximální výši 12.000,- Kč. Návrh projektu bude následně
předložen ke konzultaci a vyjádření občanům a dotčeným orgánům. Projekt bude
následně použit jako podklad pro realizaci řešení zeleně na návsi v Jankově, dále v
předkládání žádostí o dotace z dostupných programů (OPŽP. JčK apod.). Zadáním
projektu zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

9.2.
Nabídku ČSOB na poskytování bankovních služeb
Zastupitelstvo projednali a schválilo nabídku ČSOB, a.s. na poskytování bankovních
služeb obci Jankov formou internetového bankovnictví a zhodnocování volných
finančních prostředků obce Jankov. Zastupitelstvo nabídku schválilo a pověřuje
starostu, místostarostu a účetní obce její realizací.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

9.3.
Valná hromada ČDU UNESCO v Holašovicích
Starosta zastupitelstvo informoval o konání Valné hromady svazu obcí Českého
dědictví UNESCO (ČDU), která se uskuteční dne 15.4. 2011 od 10:30 hodin
v prostorách staročeského sálu Jihočeské hospody v Holašovicích.
9.4.
Pracovní skupina Steering group UNESCO v Holašovicích
Starosta zastupitelstvo informoval o konání pracovní skupiny Steering group VPR
Holašovice UNESCO , která se uskuteční dne 29.4. 2011 od 10:00 hodin na obecním
úřadě v Jankově a následně v prostorách staročeského sálu Jihočeské hospody
v Holašovicích.
9.5.
Schválení „částečné“ realizace investiční akce – komunikace ZTV Nekysel
Zastupitelstvo projednalo tři nabídky a schválilo nejlevnější předloženou nabídku
firmy PRECIS CZ a.s. ve výši 377.056,- Kč na realizaci podloží a štěrků příjezdové
komunikace k uvažované výstavbě nových RD u ZTV Nekysel. Tato částečná
realizace je nutná k zahájení stavebního řízení výstavby nových RD v této lokalitě a
následnému získání stavebního povolení k RD. Při této příležitosti bude provedena i
přeložka vodovodního řádu dle Projektové dokumentace.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2 Jílek, Maxa

9.6.
Další plánované akce – komunikace – asfaltové povrchy
Zastupitelstvo se usneslo, že v průběhu r. 2011 připraví grantovou žádost na realizaci
nových asfaltových povrchů v k.ú. Jankov (lokalita Vodojem, Reizner, drobné opravy
a průřezy), k.ú. Holašovice – u briketárny, Nekysel, drobné opravy a průřezy apod.
O stavu budeme občany informovat prostřednictvím zápisů.
9.7.
Požadavek občanů – vybavení nový nábytek sál a přísálí KD Jankov
Přítomný pan Ivan Melmer vznesl požadavek k zastupitelstvu obce za SDH Jankov a
další občany na pořízení nového vybavení sálu a přísálí novými židlemi a stoly.
Zastupitelstvo se touto možností zabývalo a pověřilo starostu obce využít dostupné
dotační tituly k získání dotace na vybavení uvedených prostor. O výsledku budou
občané informováni.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

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:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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