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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 09/2011
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: čtvrtek 8.12.2011
Od: 18:00 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 8/2011
Bod č.2 – Kontrola plnění realizovaných akcí v obcích
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2011/2012
Bod č.4 – Schválení projektu revitalizace zeleně v obci Jankov (náves)
Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2012
Bod č.6 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2013 – 2016
Bod č.7 – Projednání dodatku č.1/2012 k SOD mezi obcí Jankov a firmou RUMPOLD
s.r.o. provozovna Č.B.
Bod č.8 – Schválení rozpočtového opatření č. 4/2011
Bod č.9 – Projednání vyhlášky o místních poplatcích na rok 2012
Bod č.10 – Aktualizace dokumentu POV Obce Jankov 2012 – 2015
Bod č.11 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 09/2011 ověří Stanislav Bauer a Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 08/2011
Při kontrole zápisu č. 08/2011 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 a schválilo stav prováděných prací ke IV. etapě opravy KD
Jankov (výměna zbývajících okenních výplní, zednické práce).
Rekapitulace provedených prací, včetně realizace opravy klubovny v KD Jankov:







Okna
Zednické práce
Malířské práce
Pokladačské práce
Elektroinstalace
Celkem oprava

Výsledky hlasování:
Pro: 9

223.205,- Kč SOD (Otherm)
84.796,- Kč SOD (Povltavská stavební společnost)
24.220,- Kč FA (Věroslav Hovorka)
cca 40.000,- Kč FA (Keratex)
cca 15.000,- Kč FA (Elektro Borovka)
cca 390.000,- Kč s DPH
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Grantové žádosti 2011/2012
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu vyúčtování a realizace zbývajících grantů
získaných v roce 2011.
a) Obec Jankov dokoupila a instalovala další herní prvky na dětská hřiště
v Jankově a v Holašovicích. Nákup byl hrazen z dotace POV JčK 2011 cca
70% a 30% byla spoluúčast obce Jankov.
 Dodávka herní prvky celkem
73.310,- Kč
 Hrazeno z dotace
56.077,- Kč
 Rozdíl FA obec Jankov
17.233,- Kč (spoluúčast)
b) Byla realizována II. etapa výsadby aleje (nových stromů) plané odrůdy třešně
v krajině v okolí místní komunikace mezi Čakovem a Holašovicemi. Výsadbu
pro obec Jankov zajišťoval místní včelařský spolek.
 Náklady na výsadbu stromů celkem
53.466,- Kč
 Dotace celkem
45.446,- Kč
 Spoluúčast obce
8.020,- Kč (spoluúčast)
Starosta zastupitele informoval o přípravě grantu Ministerstva kultury pro památky
UNESCO, Prioritní osa I. na téma III. etapa aktualizace a zpracování Management
Planu VPR Holašovice UNESCO.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci v celkové výši 320.000,- Kč s 30%
spoluúčastí obce, což činí 96.000,- Kč.
Plánované výsledky (výstupy) projektu:
•
Katalog přijatelných technologií povrchových úprav, stavebních obnov zdí,
komínů, ohradních zídek, vjezdů do usedlostí, plotů (koncepční materiál pro
řešení havarijních ohradních zdi, povrchových úprav fasád, apod.
•
Katalog historických okenních a dveřních výplní, vjezdových vrat, a
ostatních umělecko řemeslných detailů dochovaných na území VPR Holašovice i
na území blízkého regionu.
•
Projekt obnovy regenerace (kácení a nové výsadby) sadů tzv. humen.
•
Dendrochronologická analýza lepenců a návrh jejich konzervace.
•
Standartní stavebně historický průzkum vybrané usedlosti.
•
Architektonická studie kovárny a koloniálu včetně návrhu nového využití
•
Studie barevného řešení uliční fasády usedlosti čp. 12, jejíž současná
úprava je rušivým prvkem návsi.
•
Návrh prezentace výsledků MP (SHP, dendrochronologické analýzy,
aktualizované pasporty a další studie usedlostí) v rámci stálé expozice
v infocentru.
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V návaznosti na schválení aktualizace dokumentu Programu obnovy vesnice Jankov a
místní části Holašovice zastupitelstvo schválilo podání žádosti o grant do POV JčK na
opravu místní komunikace v k.ú. Jankov u vodojemu.
Bod č.4 – Projednání projektu revitalizace zeleně v obci Jankov (náves)
Zastupitelstvo schválilo zpracovaný projekt „Revitalizace zeleně v obci Jankov
(náves)“ v připravené, prezentované a na minulém zasedání projednané variantě.
Zastupitelstvo k předloženému návrhu projektu nezaznamenalo k 7.12. 2011 žádné
písemné návrhy či připomínky od občanů. Takto připravený projekt bude v roce 2012
využit k žádosti o dotaci v grantových schématech Jihočeského kraje.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2012
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2012, který bude vyvěšen na
úředních deskách v obou obcích a občané se k tomuto návrhu mohou písemně
vyjádřit do 28.12.2011 nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne 28.12.2011.
Návrh rozpočtu Obce Jankov na r. 2012 je přílohou č.1 zápisu č.9/2011.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních a neinvestičních akcí
viz návrh výdajů rozpočtu obce Jankov na r. 2012
Položka 2212 – Pozemní komunikace – realizace opravy v ceně cca 220 tis Kč komunikace u
VDJ Jankov, a vybudování komunikace (bez zpevněného povrchu) v ceně 380 tis Kč ZTV
Holašovice Nekysel
Položka 2310 – Pitná voda – položení nového vodovodu ZTV Holašovice Nekysel v ceně cca
60 tis Kč
Položka 3326 – Pořízení zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví – 250 tis Kč
oprava střechy, komínů a svodů budovy informačního centra v Holašovicích (jako spoluúčast
dotace z MK ČR)
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – vnitřní oprava IC Holašovice 120 tis Kč (sprchy a
kuchyně) a 550 tis Kč KD Jankov - vybavení sálu židle a stoly
Položka 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – realizace projektu (nová výsadba)
regenerace zeleně na návsi v Jankově

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2013
– 2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období
let 2013 – 2016, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a občané se
k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 28.12.2011 nebo osobně při zasedání
zastupitelstva 28.12.2011. Návrh rozpočtového výhledu na uvedené období je
součástí zápisu č. 09/2011 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání dodatku č.1/2012 k SOD mezi obcí Jankov a firmou
RUMPOLD s.r.o. provozovna Č.B.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č.1/2012 k SOD mezi obcí Jankov a
firmou RUMPOLD s.r.o. provozovna Č.B. Pro rok 2012 dojde k zvýšení ceny za svoz a
uložení komunálního odpadu pouze na straně zvýšení dolní sazby DPH o 4%.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.8 – Schválení rozpočtového opatření č. 4/2011
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2011 dle přílohy.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Projednání návrhu obecně závazných vyhlášek (OZV) obce
Jankov na rok 2012
Zastupitelstvo projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místních
poplatcích v následujícím členění. Občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit
písemně do 28.12.2011 nebo osobně při zasedání zastupitelstva 28.12.2011.
V následující tabulce poskytujeme přehled navržených poplatků pro rok 2012 ve
srovnání s předchozími lety:

*Uvedené ceny a sazby v tabulce jsou bez zákonné sazby DPH





Další OZV obce Jankov v níže uvedeném znění zůstávají v platnosti BEZE
ZMĚN
Obecně závazná vyhláška obce k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Obecně závazná vyhláška obce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje kouření na veřejně přístupných dětských
hřištích, sportovištích, ve vnitřních prostorách budov určených pro pořádání sportovních,
kulturních a společenských akcí a na sportovních, kulturních a společenských akcích
určených nebo vyhrazených osobám mladším 18 let.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.10 – Aktualizace dokumentu POV Obce Jankov 2012 – 2015
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo aktualizaci dokumentu
Programu obnovy vesnice obce Jankov, místní části Holašovice na období let 2012 2015. Aktualizace byla provedena zejména s ohledem na plánované aktivity a
projekty zastupitelstva obce Jankov za uvedené období. Zastupitelstvo pověřuje
starostu předáním schváleného dokumentu na odbor rozvoje a cestovního ruchu
Magistrátu města České Budějovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.11 – Různé
7.1.
Vyhodnocení výběrového řízení na pracovníka informačního centra
v Holašovicích
Obec Jankov ke dni konání zasedání neobdržela žádné žádosti (CV) uchazečů o místo
pracovníka(ce) informačního centra v Holašovicích, které bylo primárně směřováno
do řad místních obyvatel a spoluobčanů. Dalším postupem bude avízo o konání VŘ na
uvedenou pozici přes dostupná media a Úřad práce ČB.
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 velmi kladně zhodnotilo posezení seniorů obce Jankov a Holašovice,
které se konalo v sále Jihočeské hospody v Holašovicích. Náklady na uspořádání akce
byly v celkové výši 16.677,- Kč.
7.4.
Vyhodnocení vývěrového řízení na spolupráci s pivovarem v součinnosti při
propagaci piva
Zastupitelstvo obce projednalo předložené nabídky a jako vítěznou schválilo nabídku
firmy Budvar n.p. ohledně součinnosti při propagaci piva značky Budějovický Budvar
a při podpoře jeho prodeje v obecních zařízeních Formanka Jankov a Jihočeská
hospoda Holašovice. Smluvní vztah bude uzavřen na 5 let s datací od 1.1.2012.
Přípravou smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 28.12.2011 od 18:00 hod na
v sále Jihočeské hospody v Holašovicích.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2012
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2013 - 2016
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č. 4/2011
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Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 9.12.2011
Sejmuto:
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