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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2014
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Moučka, František Řezníček
Omluven: Stanislav Bauer – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 21.8.2014
Od: 19:00 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 zápisu č. 05/2014
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2014 – stav plnění
Bod č.3 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2014
Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2013/2014
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.5 a 6/2014
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2014 ověří Marie Vaňková a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 05/2014
Při kontrole zápisu č. 05/2014 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 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2014
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu žádostí a realizace uvedených projektů
z grantové podpory popř. rozpočtu obce Jankov v roce 2014 z dostupných zdrojů viz.
tabulka.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové
realizaci uvedených akcí v uvedené výši. Za zpracování, podání, kontrolu plnění
realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta obce.
Tabulka:
Stav

Grantový program/financování

Schváleno

POV – JčK

Schváleno

JčK – rozpočet kraje

Nevyhověno

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Schváleno

GP - MKČR

Celkové náklady na
realizaci
schválených akcí

Název akce
Dokončení stavebních úprava KD
Jankov – exteriér a interiér 2014
Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2014 dle smluvních
podmínek

Program záchrany venkovských
nemovitých kulturních památek VPR,
VPZ – oprava čeledníku usedlosti
stodoly č.p. 22

CELKEM žádosti

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

456.042,- Kč

130.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

2.480.549,- Kč

1.736.384,- Kč

383.387,- Kč

300.000,- Kč

1.539.429,- Kč

1.130.000,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci schválených akcí a grantů r. 14

409.429,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2014 - vyhodnocení
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o vyhodnocení letošního průběhu 17. ročníku
Selských slavností Holašovice 2014. Byla vyjádřena vysoká spokojenost s organizací a
průběhem Selských slavností, na níž se podíleli všechny zainteresované složky (hasiči
Holašovice a SK Jankov) a celému pořadatelskému týmu vč. obecních zaměstnanců,
bylo vysloveno poděkování.
Selské slavnosti měly výborný průběh, atmosféru, zabezpečení, organizaci od
parkovišť, přes vstupy, úklid, kvalitu stánkového prodeje, apod. vše podpořeno
dobrým počasím. Vysoce kladně byl hodnocen kulturní program celých Selských
slavností a jejich propagace. Ekonomický výsledek Selských slavností 2014 byl díky
vysoké návštěvnosti (cca 13.500 platících návštěvníků), sponzorům a získaným
grantům kladný. Tímto bylo zhodnoceno, že koncepce, kterou předeslal starosta obce
v září 2013, byla jednoznačně správná a úspěšná. Návrhy dalších opatření, která se
týkala dalšího vylepšení organizace pořádání Selských slavností v roce 2015, byla
zastupitelstvem vzata na vědomí. Tímto byly odstartovány přípravy 18. ročníku
Selských slavností Holašovice 2015, které proběhnou v termínu 24. – 26. 7.2015.
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2013/2014
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice za sledované období od 1. července 2013 až do 30. června 2014
vyplývající z předložené kalkulace vodného ve dvousložkové formě viz. příloha č.1
zápisu takto:
 Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru)
365,- Kč/rok
 Cena pohyblivé složky vodného
18,68 Kč/m3
 Obnova VH infrastruktury (2008-2018) - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
2,06 Kč/m3
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Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle odečteného množství odebrané vody za
sledované období na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Jankov č.2/2012
u pokladní obce pí. Marie Vaňkové. Termín výběru vodného do pokladny byl stanoven
na pátek 19.9.2014 od 18:00 – 20:00 hod v místním pohostinství Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 5 - Projednání rozpočtových opatření č.5 a 6/2014
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2014 dle Přílohy č.2
tohoto zápisu bez připomínek.
Bod č.6 – Různé

6.1.
Žádost M.
Jankov/Holašovice

Bürgerová

–

obchod

se

smíšeným

zbožím

Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo žádostí M. Bürgerové ohledně příspěvku
na el. energii na provoz nebytových prostor v obou obchodech (koloniálech) za
sledované období roku. Zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět tak, že nájemci po
předloženém vyúčtování za el. energii v obou provozovnách za smluvní zúčtovací
období roku schválilo příspěvek ve výši 24.606,- Kč, což je částka na úrovni 50%
celkových nákladů na elektrické energie za předložené zúčtovací období. Částka bude
poukázána nájemci na účet.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

6.2.

Proti: 0

Zdržel se: 1 Bürger

Schválení faktury

Zastupitelstvo obce Jankov schválilo fakturu za zemní terénní práce, které byly
provedeny v k.ú. Jankov a Holašovice na dopravu a odvoz zeminy a dalšího
nepotřebného materiálu ve výši 101.640,- Kč. Práce provedla firma Swietelsky
stavební s.r.o..

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.3.
Projednání a schválení výdajů na činnost školských zařízení
sloužících základní škole se společným školským obvodem

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení
sloužících základní škole v Dubném se společným školským obvodem pro obce Dubné,
Branišov, Čakov, Habří, Jankov, Kvítkovice, Lipí a Žabovřesky. Vyúčtování bylo
zastupitelstvem projednáno a schváleno v předloženém znění ve výši 52.903,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

6.4.

Proti: 0

Schválení realizace drobných akcí

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schválilo realizaci níže uvedených drobných akcí v obcích a k.ú.
Jankov a Holašovice do konce listopadu 2014.
Jedná se o:
realizaci protipovodňového opatření – Čofna – Holašovice náves – realizace
výpusti do kanalizace,
oprava propadlých kanalizačních vpustí v obci Jankov a Holašovice,
realizace větších kanalizačních vpustí do zatrubněné stoky na dolní části návsi
Holašovice,
doplnění světel veřejného osvětlení v osadě Jankov - 3x lampa,
oprava plotu v sousedství KD Jankov a p. Zd. Bürger,
oprava propadlé místní komunikace u bývalé školky v Jankově a u bytovek,
protipovodňová opatření v k.ú. Jankov – v okolí stavby RD Hovorka J.
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oprava, obnova a dobudování kamenných chodníků (koloniál a hospoda)
v osadě Holašovice,
vybudování kamenného chodníku z přírodního kamene okolo celé hráze
návesního rybníka Čofna,
oprava, obnova a dobudování kamenných chodníků (IC Holašovice) v osadě
Holašovice
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Jankov zajištěním nabídek na výše uvedené
akce do dalšího zasedání zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

6.4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Podpora žádosti

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost SK Jankov o finanční příspěvek na držbu
víceúčelového hřiště (sportoviště) ve výši 90.000,- Kč.
Mimořádný příspěvek byl schválen a bude poskytnut jednoznačně za účelem údržby
víceúčelového sportoviště, jež je v majetku SK Jankov a bylo jej nutné po cca 5 letech
provozu znovu zregenerovat. Umělotravní povrh, bylo nutné vyčesat, vyčistit a
propískovat. Celá akce byla zrealizována v jarních měsících a zaplacena oddílem SK
Jankov.
Akce byla podpořena mj. i z důvodu toho, že je toto hřiště využíváno občany obcí
Jankov a Holašovice, nikoli „pouze” sportovci a členy fotbalového klubu SK Jankov.
Obec Jankov si tímto vymiňuje podmínku kontroly účetních dokladů a správnosti
čerpání a zaúčtování poskytnutého příspěvku o.s. SK Jankov.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny vodného – osada Holašovice za období 1.7.2013 –
30.6.2014
Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č. 5 a 6/2014
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 28.8.2014
Sejmuto:
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