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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 08/2011
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Milan Kukla, Radek Maxa, Stanislav Bauer
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 1.11.2011
Od: 19:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
2.) Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
3.) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva 7/2011
Bod č.2 – Kontrola plnění realizovaných akcí v obcích
(opravy obecních komunikací a dávky služeb k IV. etapě opravy KD Jankov (výměna
zbývajících okenních výplní, zednické práce))
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2011
Bod č.4 – Projednání projektu „Revitalizace zeleně v obci Jankov (náves)“
Bod č.5 – Příprava návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2012
Bod č.6 – Rozpočtové opatření č.3/2011
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2011 ověří František Řezníček a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 07/2011
Při kontrole zápisu č. 07/2011 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.
Bod č.2 – Kontrola plnění realizovaných akcí v obcích
Zastupitelstvo projednalo stav opravených komunikací = objednaných prací v obou
obcích a konstatovalo, že uvedené práce byly realizovány v souladu s objednávkou,
nabídkou i smlouvou. Firma OK Signistav s.r.o. dodržela cenu prací ve výši 245.340,Kč s DPH.
Zastupitelstvo dále schválilo objednané a starostou převzaté vícepráce mimo nabídku
a uzavřenou smlouvu o dílo ve výši 19.890,- Kč s DPH, které byly provedeny
v obou obcích.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo stav prováděných prací ke IV. etapě opravy KD Jankov
(výměna zbývajících okenních výplní, zednické práce).
Zastupitelstvo schválilo nabídku a návrh smlouvy o dílo s firmou Povltavská
stavební společnost s.r.o. – Český Krumlov na dodávku prací k opravě KD
Jankov ve výši 90.944,- Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo na svém zasedání mimořádně projednalo a schválilo realizaci opravy
klubovny v KD Jankov za účelem vybudování odpovídajícího zázemí zejména pro
cvičení „ZUMBY“ místních dívek a žen, popř. další potřebu obce Jankov a
organizačních složek. Organizací a součinností zajištění prací (zednické práce,
malířské práce, výměna podlahové krytiny, revize elektroinstalace apod.)
zastupitelstvo pověřuje starostu a Františka Řezníčka. Práce budou hrazeny z rezervy
obecního rozpočtu r. 2011. O výsledných celkových nákladech na realizaci klubovny
bude zastupitelstvo informovat starosta obce na dalším zasedání.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.3 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu grantů v roce 2011. Následně starosta
vyzval zastupitele k přípravě projektů do grantových schémat Jihočeského kraje,
Ministerstva kultury ČR a LEADER pro r. 2012 do další schůze zastupitelstva a poté
průběžně.
Bod č.4 – Projednání projektu revitalizace zeleně v obci Jankov (náves)
Zastupitelstvo projednalo zpracovaný návrh „Revitalizace zeleně v obci Jankov
(náves)“. Zastupitelstvo konstatovalo, že projekt byl odborně zpracován a projednán
s kladným vyjádřením zástupcem Správy CHKO Blanský les. Projekt je dle současné
představy řešení zeleně na návsi v Jankově. Nicméně se zastupitelstvo usneslo, že
tento projekt vyvěsí na úřední desce, kdy občané mají možnost se k němu písemně
vyjádřit do 7.12.2011 s doručením návrhu na obecní úřad. Poté bude tento projekt
s případnými připomínkami projednán, dopracován a schválen. Následně bude využit
k žádosti o dotaci na realizaci projektu v grantových schématech Jihočeského kraje.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Příprava návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2012
Každý ze zastupitelů přednesl svůj návrh na realizaci investičních a neinvestičních
akcí, které by se „mohli či měly“ realizovat z rozpočtu obce Jankov 2012 resp.
z účasti na možných grantových schématech.
Jedná se o následující investiční a neinvestiční akce:
oprava střehy na IC Holašovice – pouze v případě získání dotace
oprava sprch a kuchyně IC Holašovice, záchody v I. podlaží,
vybavení nábytkem sál KD Jankov,
oprava cesty u vodojemu v Jankově,
ZTV Holašovice Nekysel (zpevnění komunikace, vodovod),
zpracování III. etapy Management Planu VPR Holašovice UNESCO – pouze
v případě získání dotace.
realizace projektu revitalizace zeleně náves Jankov,
veřejné osvětlení Jankov - I. etapa dle zpracovaného a předloženého projektu
– pouze v případě získání dotace,
oprava hasičské klubovny nad hasičskou zbrojnicí Jankov – pouze v případě
získání dotace,
nové www stánky obce Jankov,
úplatný převod pozemku 63/1 k.ú. Holašovice (pod koloniálem) do majetku
obce,
Na základě předložených návrhů zastupitelstvo ukládá starostovi u akcí, na kterých se
prioritně shodlo, že je má zařadit do návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2012. Návrh
rozpočtu bude mj. předmětem následující schůze zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011 dle přílohy.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Vypsání výběrového řízení na pracovníka informačního centra v
Holašovicích
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo vypsat výběrové řízení na
pozici pracovníka Informačního centra v Holašovicích takto:
Požadujeme:
min. středoškolské vzdělání,
znalost min. jednoho světového jazyka (preference AJ – slovem i písmem),
další znalost světového jazyka výhodou,
komunikační schopnosti, schopnost řešit operativně vzniklé situace,
operativně schopnost doprovodu skupin a výkladu o památce,
samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu,
rámcová znalost komunální politiky výhodou,
Nabízíme:
příjemné pracovní prostředí,
zapojení do společenských a kulturních projektů obce Jankov jak
stávajících, tak připravovaných,
samostatné řízení informačního centra, jeho provozu a organizace,
maximální ochotu a vstřícnost samosprávy obce se podílet na rozvoji IC a
turistického ruchu v Holašovicích,
zapojení do problematiky administrativy místní samosprávy,
Pracovní doba 8 hod:
Sezónní - úterý – sobota od 1.4. – 31.10. - 9:00 – 17:00
Mimosezónní: pondělí – pátek od 1.11. – 30.3. - 8:00 – 16:00
Svátky - dle potřeby a dohody
Nástup:
od 1.3.2012 nebo dle dohody
Platové podmínky:
dle zařazení uchazeče do platové tabulkové tarifní třídy (dosažené vzdělání,
délka praxe, kvalifikace apod.)

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2.
Stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
7.3.
Tradiční posezení seniorů našich obcí
Zastupitelstvo schválilo termín posezení seniorů obce Jankov a Holašovice na sobotu
3.12.2010 od 14:00 hod do ???, v sále Jihočeské hospody v Holašovicích. Náklady
na pořádání akce budou hrazeny z rozpočtu obce Jankov r. 2011. Svoz účastníků
z Jankova bude zajištěn zastupiteli obce v 13:45 hod od autobusové zastávky.
7.4.
Vyhodnocení jednodenního výletu seniorů našich obcí
M. Vaňková a starosta obce informovali o výsledku jednodenního výletu seniorů našich
obcí do mikroregionu Táborsko. Celá akce byla hodnocena samotnými účastníky a
zastupitelstvem velice kladně. Celkové náklady na organizaci akce byly ve výši
15.460,- Kč a byly uhrazeny z rozpočtu obce 2011. Zastupitelstvo vyslovilo poděkování
M. Vaňkové za hladkou organizaci zájezdu.
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7.5.
Projednání žádosti vyřízení sousedských vztahů
Zastupitelstvo obce projednalo žádost J. Vaňka ohledně vyřízení sousedských vztahů
s panem J. Eiblem. Zastupitelstvo vzalo žádost na vědomí a ukládá starostovi v daném
případě písemně odpovědět dle litery zákona a pravomoci obecního úřadu.
7.6.
Stolní kalendáře 2012
Zastupitelstvo obce schválilo zapojení obce Jankov do projektu „Kalendář jihočeských
vesnic roku 2012, o jehož podporu žádala obec Sudoměřice u Bechyně v rámci POV
v r. 2011. Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou finančního podílu z hodnoty
projektu. Kalendáře následně budou rozdány do rodin.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.7.
Schválení prodeje obecního pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej obecního pozemku KN p.č. 2464/12,
o výměře 668 m2 (ostatní plocha) zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú. Jankov
jedinému zájemci, který projevil zájem paní Mgr. Zdeňce Třískové, M. Chlajna 19,
České Budějovice. Záměr o prodeji uvedeného pozemku visel na úřední desce obce
Jankov – Holašovice od 8.9.2011 do 13.10.2011. Prodej pozemku bude uskutečněn na
základě uzavření kupní smlouvy a vkladu práva do KN.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.8.
Podpora kulturních akcí
Zastupitelstvo obce schválilo podporu všem pořádaným akcím v měsících listopadu a
prosinci, které pořádají místní občanská družení ve spolupráci s obecním úřadem
Jankov takto:
- příspěvek na ve výši 2.000,- Kč na:
Posvícenská zábava v Holašovicích,
Posvícenská zábava v Jankově,
Kateřinské heligonky v Holašovicích,
- příspěvek ve výši 3.000,- Kč na:
Podvečerní veselé hrátky dětí s čerty,

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 8.12.2011 od 19:30 hod na
obecním úřadě v Jankově.
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č.3/2011
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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