Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 01/2021
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
David Zeman, Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 18.2.2021
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov, režim zasedání v rámci opatření COVID-19
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. 07/2020 vč. příloh.
Bod č.2 – Informace starosty a stavebního dozoru stavby o průběhu akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”.
Bod č.3 – Informace starosty obce o průběhu vyúčtování akce - „Rekonstrukci návesní
kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“.
Bod č.4 – Informace starosty obce o průběhu akce – „Oprava sjezdů z místní
komunikace do historických objektů na návsi v Holašovicích“.
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021.
Bod č.6 – Schválení podkladů VŘ „Oprava místních komunikací v k.ú. Holašovice po
výstavbě kanalizace“.
Bod č.7 – Schválení realizace akce – tlaková kanalizace k Dobešům a příprava napojení
dalších stavebních parcel RD.
Bod č.8 – Projednání podkladů k VŘ na způsob provozování nové kanalizace a ČOV
Jankov a Holašovice.
Bod č.9 – Projednání možnosti provozního financování ČSOB a.s.
Bod č. 10 – Schválení Změny č. 2 územního plánu Jankov v katastrálním území
Holašovice a Jankov u Českých Budějovic a dále ve věci změny pořízení územní studie v
lokalitě ZTV HOLAŠOVICE „U RYBNÍKA NEKYSEL“.
Bod č.11 – Projednání a schválení vodné osada Jankov na r. 2021
Bod č.12 – Různé
Bod č. 13 – Diskuse a závěr
Výsledky hlasování:
Pro:8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2021 ověří Václav Maxa a Jaroslav Hovorka.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2020
Při kontrole zápisu č. 07/2020 a jeho příloh nebyly zastupitelstvem shledány žádné
nedostatky. Veškeré body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body či
usnesení, které ze zápisu č. 07/2020 a jejích příloh vyplývají a jsou v řešení, byly projednány
a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 - Informace starosty o průběhu akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov Holašovice”
Starosta obce a stavební dozor informovali zastupitelstvo o aktuálním průběhu prací na
realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”. Plánované stavební práce pro r.
2021 byly zahájeny v Holašovicích v závěrečné etapě na „Na Vinglu“ a na ČOV Jankov.
Dokončení prací je předpokládáno do konce měsíce dubna vč. položení nových
asfaltových povrchů a na květen jsou naplánovány finální terénní a dokončovací práce vč.
předání celého Díla k ročnímu „Zkušebnímu provozu“. Zastupitelstvo vzalo dále na
vědomí rámcové informace TDI o finančním stavu plnění realizace Díla, kdy jsou aktuálně
předpokládány (zhotovitelem předloženy) vícepráce v součtu cca 3 mil Kč bez DPH.
Zastupitelstvo se situací detailně zabývalo vzhledem ke schválenému rozpočtu obce Jankov
na r. 2021 a vzalo všechny informace na vědomí. Přijatá opatření viz. níže.
Bod č.3 – Informace starosty obce o průběhu vyúčtování akce - „Rekonstrukce
návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu vyúčtování investiční akce prostřednictvím IS
ms2014+ IROP „Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“,
kdy během ledna a února 2021 byly starostou obce a účetní obce Jankov předány veškeré
ekonomické, majetkové a další nutné administrativní podklady a doklady požadované ze
strany MMR ČR (poskytovatele dotace) nutné k řádnému vyúčtování dotace. Za
monitoring vyúčtování akce zodpovídá nadále starosta a účetní obce. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí.
Bod č.4 – Informace starosty obce o průběhu akce – „Oprava sjezdů z místní
komunikace do historických objektů na návsi v Holašovicích“ – dokončovací
terénní práce.
Starosta zastupitelstvo informoval o plánu dokončovacích úprav na návesních sjezdech
v Holašovicích. Se zhotovitelem prací, firmou Prescis Building SE se dohodl na zjednání
opatření, které povedou k terénním úpravám sjezdů a u některých sjezdů doplnění
kamenů. Opatření by měla být souhrnně provedena do konce měsíce března 2021.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
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Bod č.5 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021
Starosta zastupitelstvo informoval o návrhu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2021, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a
neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se
spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci uvedených akcí, popř. s jejich
plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či smluvně potvrzeným na základě
VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a vyúčtování grantů a finančních
podpor zodpovídá starosta obce.
Tabulka č. 1.
Stav

Grantový program/financování

ˇPodána žádost

Grant POV – JčK

Příprava VŘ

Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul
JčK POV

V realizaci /schváleno

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2021
Finacování akce viz výše uvedený dotační
titul
Program Mze - Finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
lesích

Příprava akce
Žádost podána

Realizace akce průběžně
Rozpočet obce
2021
Příprava akce

Rozpočet obce

Název akce
Oprrva místních komuniací v k.ú. Holašovice
po výstavbě kanalizace
Oprrva místních komuniací v k.ú. Holašovice
po výstavbě kanalizace
Podpora památky UNESCO z prostředků
JčK 2020 dle smluvních podmínek
Selské slavnosti Holašovice 2021 předpoklad

Rozpočet obce
Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Realizace, žádost o
stavební povolení

Rozpočet obce

Příprava žádosti o
dotaci

GP MZe ČR

Realizace akce

Rozpočet obce

V relizaci - průběžně

Rozpočet obce (1.098.460,- Kč) a
Kanalizace a ČOV - Splátka úvěru a úroků z
Individuální dotace JčK - podpora výstavby
úvěru za r. 2021 u banky - České spořitelny
vodohspodářské infrastruktury (3.715.800,a.s.
Kč)

Vyúčtování akce dotace přiznána a akce
předfinacována v r.
2020

GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních památek a památek
UNESCO

Podání žádosti

V realizaci

580 000,00 Kč
500 000,00 Kč
500 000,00 Kč
200 000,00 Kč

Náklady na hospodaření v obecních lesích v r.
2021 (těžba, úklid, výsadba, ošetřování,
chemická ochrana etc.)
Nový parket k podiu Selské slavnosti
Holašovice

Monitoring

300 000,00 Kč
80 000,00 Kč

Vybudování pergoly u formanky Jankov
Posílení vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou osada Holašovice
Vícepráce kanalizace (PD tlaková kanalizace k
Dobešům + plánovaná výstavba nových
RD Holašovice) – bez možnosti získání
dotace vč. opravy komunikace
Projektová dokumentace tlaková kanalizace k
Dobešům + plánovaná výstavba nových
RD Holašovice
Revitalizace rybníka Voletíny k.ú. Jankov –
možnost získání dotace z Mze
Zpracování pasportu místních komunikací a
pasportu a projektu svislého dopravního
značení obou obcí

650 000,00 Kč

65 000,00 Kč
1 600 000,00 Kč

4 814 260,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

1 873 687,00 Kč

5 634 272,99 Kč

1 642 544,00 Kč

3 000 000,00 Kč
11 637 140,00 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2021
Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Proti: 0
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1 280 000,00 Kč

47 880,00 Kč

Čerpání Bankovní úvěru ČS na akci (převod
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
částky z r. 2020) - zbývá dofinacovat z
Jankov a Holašovice
celkového rozpočtu díla
Žádost o bezúročnou půjčku na 10 let od
Žádost o bezúročnou půjčku na 10 let od
JVS na dostavbu kanalizace a ČOV Jankov a
JVS
Holašovice
Identifikované víceráce Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov a Holašovice Rozpočet obce
odhad částky

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
DPH
300 000,00 Kč

Kompenzace ušlých tržeb za prodej
vytěženého dřeva za r. 2020

Odloženo na r.2022

V realizaci

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Zdržel se: 0

11 430 503,99 Kč
206 636,01 Kč

Bod č.6 – Schválení podkladů VŘ „Oprava místních komunikací v k.ú.
Holašovice po výstavbě kanalizace“
Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí zpracovanou Výzvu k podání cenových
nabídek na práce a služby související s investiční akcí: POV 2021 „Oprava místních
komunikací v k.ú. Holašovice po výstavbě kanalizace“.
Vzhledem k prediktivní ceně, která byla zjištěna zač. roku 2021 je finanční rozsah díla vyšší
než je uvedený v žádosti a předpokládaný v rozpočtu obce Jankov na r. 2021 a tudíž
zastupitelstvo souhlasí realizovat výzvu jen rozsah pozemků p.č. 4319 k.ú. Holašovice.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve složení:
• Ing. Miroslav Návara – zastupitel,
• Marie Vaňková - místostarostka,
• David Zeman – zastupitel,
Výzva zájemcům bude zaslána v průběhu měsíce března 2021 třem zájemcům a předložení
nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 2.4.2021 do 12:00 hod předložením na
obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 600.000,- Kč bez DPH.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.7 – Schválení realizace akce – tlaková kanalizace k Dobešům a příprava
napojení dalších stavebních parcel RD
Na základě prediktivního rozpočtu celé akce „stavba nové tlakové kanalizace k Dobešům,
přeložky vodovodního potrubí a opravy asfaltového povrchu“ a informací starosty obce a
stavebního dozoru viz. bod č.2 tohoto zápisu, byla po dlouhé diskusi zastupitelstvem tato
akce přeložena na r. 2022 jako prioritní. Aktuálně se jedná o nákladovou částku ve výši
cca 1 mil Kč bez DPH a tyto prostředky vzhledem k předpokladu víceprací na dokončení
nákladné akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice” nejsou na letošní rok
v rámci rozpočtu na rok 2021 k dispozici. Zajištění rozpočtování této akce na r. 2022
zodpovídá starosta obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Projednání podkladů k VŘ na způsob provozování nové kanalizace a
ČOV Jankov a Holašovice.
Zastupitelstvo po diskusi nad předloženými nabídkami od firem ČEVAK a.s. a PRVOK
s.r.o. rozhodlo, že nová kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice v režimu
zkušebního provozu bude provozována v režii obce Jankov s využitím poradenských a
odborných služeb firmy ČEVAK a.s. Za proškolení obsluhy a nastavení provozu
zodpovídá starosta obce a Ing. M. Návara. VŘ na provozovatele se tudíž ruší a konat se
pro režim „Zkušebního provozu kanalizace a ČOV“ nebude.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Projednání možnosti provozního financování ČSOB a.s.
Zastupitelstvo schválilo starostou předloženou nabídku od bankovního ústavu ČSOB a.s.
na zajištění provozního financování obce Jankov (dofinancování stavby kanalizace a ČOV
Jankov a Holašovice – vícepráce) formou otevření kontokorentního úvěru ve výši 2 mil
Kč za podmínek uvedených v nabídce. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce tento
provozní úvěr dle finančních podmínek obce v roce 2021 případně využít.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Strana 4 (celkem 8)

Zdržel se: 0

Bod č. 10 – Schválení Změny č. 2 územního plánu Jankov v katastrálním území
Holašovice a Jankov u Českých Budějovic a dále ve věci změny pořízení územní
studie v lokalitě ZTV HOLAŠOVICE „U RYBNÍKA NEKYSEL“.
Zastupitelstvo obce Jankov na svém dnešním řádném zasedání ve věci změny č. 2
územního plánu Jankov v katastrálním území Holašovice a Jankov u Českých Budějovic
(dále jen „změna č. 2 ÚP Jankov“) a dále ve věci pořízení územní studie v lokalitě ZTV
HOLAŠOVICE „U RYBNÍKA NEKYSEL“
•

•

schvaluje
v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, rozšíření
řešeného území změny č. 2 ÚP Jankov, a to v návaznosti na usnesení č. 01/2020 ze dne 5.
2. 2020 následovně:
1. ZM2.01 – navržena změna využití SV – smíšené obytné – venkovské, rekreační,
občanská vybavenost;
2. ZM2.02 - změnou vymezena pro využití jako OK – občanské vybavení (komerční
zařízení malá a střední, služby), které umožní rozšíření kulturního domu a konání
společenských akcí;
3. ZM2.03 - úprava využití ploch v návaznosti na objekt hasičské zbrojnice v Jankově.
Změnou je vymezena pro využití jako OK – občanské vybavení (komerční zařízení
malá a střední, služby), které umožní rozšíření hasičské zbrojnice pro zajištění zvýšené
ochrany obyvatel nebo výstavbu objektů pro potřeby obce (uskladnění komunální
techniky apod.);
4. ZM2.05 - Změna využití části plochy P33 na VZ – výroba a sklady pro zemědělství a
chovatelství včetně objektu bývalé slepičárny. Navržená pěší vycházková trasa do okolí
Holašovic dle platné ÚPD bude zachována;
5. ZM2.06 - Nová zastavitelná plocha na kraji sídla s využitím jako odstavná plocha pro
motorová vozidla do 3,5 tuny pro návštěvníky Holašovic především v hlavní turistické
sezóně, doplněná izolační zelení. Navržená plocha zahrnuje využití: DP – dopravní
infrastruktura – odstavné plochy, ZI – zeleň doprovodná a izolační.
zastupitelstvo obce Jankov schvaluje v souladu s § 6 odst. (6) písm. b) ve vazbě na § 6 odst.
(1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, podání žádosti obce o pořízení územní studie pro lokalitu ZTV
HOLAŠOVICE „U RYBNÍKA NEKYSEL“ na Magistrát města České Budějovice, odbor
územního plánování.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.11 – Projednání a schválení vodné osada Jankov na r. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností ČEVAK
a.s. na hospodářský rok 2021 pro obec Jankov tak, že nájemné bude shodné jako v roce
2020, tedy 44.744,- Kč a vodné bude kalkulováno v pohyblivé ceně 31,02 Kč/m3 bez
DPH). Vodné pevná složka bude kalkulováno v ceně 365,- Kč resp. 5.088,- Kč dle
kategorie vodoměru.
Pozn.: V nákupu vody byla promítnuta případná inflace a nová cena od Jihočeského
vodárenského svazu, nově 13,80 Kč/m3 plus 22 tis.Kč pevná složka.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.12 – Různé
12.1.
Schválení Dodatku č.1 Příkazní smlouvy na TDS na akci
„KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo Dodatek č.1 Příkazní smlouvy v souladu s ust. § 2430
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za výkon technického dozoru stavby
(TDS) na akci „KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“
s FO Ing. Miroslav Návara IČ: 42377293. Dodatek č.1 výkon prací prodlužuje o 6 měsíců.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
12.2.
Schválení Dodatku č.1 Smlouvy na zajištění BOZP na akci
„KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo předloženou Příkazní smlouvu v souladu s ust. § 2430
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za výkon BOZP k akci „KANALIZACE
A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE“ s FO Ing. Miroslav Návara IČ:
42377293. Dodatek č.1 výkon prací prodlužuje o 6 měsíců.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1
12.3.
Mobiliář Holašovice
Zastupitelstvo rozhodlo o výrobě kulatinových zábran okolo komunikací v k.ú.
Holašovice, o opravě dvou starých kolostavů a výrobě dvou nových kolostavů a dále o
výrobě dvou stylových odpadkových košů pro tříděný odpad pro osadu Holašovice.
Zadáním zakázky zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce Jankov.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.4.
Protipovodňová opatření k.ú. Jankov
Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky předložené firmou Jan Ambrož
provádění staveb, jejich změn a odstraňování po provedení stavby nové kanalizace a ČOV
Jankov a Holašovice pro zajištění protipovodňových opatření vše v k.ú. Jankov.
- Lokalita „U Drábů“ – viz. nabídka v ceně 36.011,- Kč bez DPH
- Lokalita „U Kozáků“ – viz. nabídka v ceně 43.187,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo souhlasí s provedením prací (jedná se o nutné opravy a úpravy) a pověřuje
starostu jejich objednáním a zajištěním.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.5.
Mimořádná odměna účetní obce Jankov
Zastupitelstvo obce Jankov na návrh starosty schválilo mimořádnou odměnu účetní obce,
paní Ivetě Stefanové za provedené služby účetní obce Jankov za rok 2020, roční účetní
závěrku, vyúčtování dotací a zaúčtování majetkových inventur obce Jankov vše za r. 2020.
Odměna bude vyplacena na základě zaslané vystavené faktury.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.6.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB014330061659/1030061460/001 týkající se stavby Jankov ČOV – připojení NN“
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo Smlouva o zřízení věcného břemene č. CB014330061659/1030061460/001 týkající se stavby Jankov ČOV – připojení NN“
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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12.7.
Žádost o snížení nájmu Petr Klimenda
Zastupitelstvo projednalo žádost nájemce nebytových prostor – Hospoda Holašovice –
Petr Klimenta o snížení nájmu z důvodu COVID-19. Zastupitelstvo s odpuštěním nájmu
od 1.1. – 30.4.2021 souhlasí tak, že nájem bude hrazen ve výši 100,- Kč/měsíčně bez DPH.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.8.
Žádost o snížení nájmu Miroslav Skočovský
Zastupitelstvo projednalo žádost nájemce nebytových prostor – Formanka Jankov –
Miroslav Skočovský o snížení nájmu z důvodu COVID-19. Zastupitelstvo s odpuštěním
nájmu od 1.1. – 30.4.2021 souhlasí tak, že nájem bude hrazen ve výši 100,- Kč/měsíčně
bez DPH.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.9.
Schválení daru Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s. Prachatice¨
Zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Hospic sv. Jana N.
Neumanna o.p.s. Prachatice.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.10.
Schválení podpory Městská charita České Budějovice
Zastupitelstvo schválilo finanční dar ve výši 2.000,- Kč pro Městskou charitu České
Budějovice.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
12.11.
Projednání žádostí o odkup obecních pozemků v k.ú. Jankov¨
12.11.1.
Zastupitelstvo projednalo žádost Hany a Radka Plškových o prodej
pozemku p.č. 3020/10 o rozloze 150 m2 v k.ú. Holašovice. Zastupitelstvo s prodejem
uvedeného pozemku nesouhlasí.
Výsledky hlasování:
Pro:
Proti: 8
Zdržel se: 0
12.11.2.
Zastupitelstvo projednalo žádost Dity Maurerové o prodej části
pozemku p.č. 2551/9 ve výměře cca 115 m2 v k. ú. Jankov. Zastupitelstvo s prodejem
uvedené části pozemku nesouhlasí.
Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: 8
Zdržel se: 0
12.11.3.
Zastupitelstvo projednalo žádost Jana Schwarze o prodej části
pozemku p.č. 2551/9 cca 39 m2 v k. ú. Jankov. Zastupitelstvo s prodejem uvedené části
pozemku nesouhlasí.
Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: 8
Zdržel se: 0
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Bod č.13 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:30 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Návrh změny č. 2 ÚP Jankov pro veřejné projednání
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Václav Maxa – člen zastupitelstva
Jaroslav Hovorka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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