Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 006/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie Vaňková, Pavel Melmer,
Chrt Michal, Jan Jílek
Omluven: Petr Trantina, Jaroslav Kučera - nemoc
Hosté: František Šturma, Václav Žalud, František Stejskal
Dne: úterý 16. května 2006
Od: 18:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:
1)

Předsedající schůze Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.

2)

Předsedající shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3)

Předsedající seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval
k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn a jednohlasně
schválen všemi členy zastupitelstva takto:
Bod č. 1 – Kontrola zápisu č.5/2006.
Bod č. 2 – Schválení závěrečného účtu Obce za rok 2005.
Bod č. 3 – Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2006.
Bod č. 4 – Selské slavnosti 2006.
Bod č. 5 – Různé.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 006/2006 ověří L. Trantina a J. Trantina
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

5)

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu
č. 5/2006)
Značení Obcí – reflexní značky
Splněno:
Žádosti o přidělení palivového a stavebního dřeva
Splněno:
1

Žádost o zřízení protipovodňového opatření Klimeš –
Holašovice.
V řízení:
Žádost V. Jílka o koupi a prodeji pozemků v souvislosti
s řešením obchvatové komunikace v Holašovicích
V řízení:
Obecně závazná vyhláška Obce Jankov o zákazu vjíždění,
parkování či skladování materiálu na veřejném prostranství
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku k výše uvedeným
opatřením.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Řešení zpracování projektu a příprava realizace kanalizace
a ČOV v obou obcích (Jankov a Holašovice).
Vzato na vědomí:
Selské slavnosti 2006)
Vzato na vědomí: Cena vstupného a parkovného pro rok 2006.
Různé)
V řízení: Zastupitelstvo schválilo opravu sakrálních kapliček v obou obcích
a kamenného kříže na návsi v Holašovicích.
Při další kontrole zápisu nebyly zastupitelstvem shledány žádné další
nedostatky. Stav v řešení dalších bodů viz níže.
6)

Bod č. 2 – Schválení závěrečného účtu Obce za rok 2005)
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce za rok 2005 bez výhrad.
Podklady k závěrečnému účtu byly zveřejněny na Úřední desce Obce
dne 12. 4. 2006 a sejmuty dne 15. 5. 2006.
Podklady:
Hodnotící zpráva za rok 2005.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Finanční výkaz 13/2005.
Rozvaha 13/2005.
Předvaha analytická 13/2005.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

7)

Bod č. 3 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční
akcí v obou obcích pro rok 2006)

8)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav prací na rekonstrukci objektu.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V řízení:
2

Územní plán – ukončení připomínkového řízení návrhu
konceptu ÚP Jankov a Holašovice
V řízení: Předpokládaný termín projednání souborného stanoviska
k Územnímu plánu v obou obcích zastupitelstvem se posouvá a je plánován
v měsíci červenci.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
Zastupitelstvo schválilo výsledky předložené jmenovanou komisí (J. Jílek,
Trantina Jos., P. Melmer) na realizátora investiční akce „Revitalizace
rybníka Nekysel“. Jako realizátor projektu byla vybrána a schválena firma
AGROSTAV České Budějovice a. s.. Vyhodnocení bylo provedeno
na základě předložených nabídek firem (AGRPOSTAV Č. Bu. a. s., PRECIS
CZ a.s., společnost Jáchym s.r.o. nabídku nedodala) vycházejících
ze zpracovaného projektu, nabídkové ceny díla a referencí firmy
na zhotovení požadovaného díla. Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsat
s vybranou firmou Smlouvu o dílo a dále pokračovat v aktivitách o přidělení
dotace na akci.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Neinvestiční akce

Oprava hospoda a KD Jankov
Splněno: Výměna oken.
V řízení: Instalace žaluzií.
V řízení: Rekonstrukce schodů ke vchodu do předsálí a sálu KD v Jankově.
Podání žádostí a grant a forma spolupodílení Obce
Starosta zastupitelstvo informoval o získání grantu Jč. kraje na vybavení
Infocentra v Holašovicích ve výši 125.000,- Kč, kde spoluúčast Obce
je 20 %. Dále informoval i získání grantu Jč. kraje na podporu živé kultury
– Selské slavnosti Holašovice 2006 ve výši 100.000,- Kč, spoluúčast Obce
je 20 % a o získání finančního daru na podporu cestovního ruchu od firmy
ČEZ (ETE) – jako partner Infocentra v Holašovicích ve výši 100.000,-Kč.
Zatrubnění návsi v Holašovicích
Splněno: Dále budou ještě provedeny zemní povrchové práce a osetí
travinou.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení:
9)

Bod č. 4 - Selské slavnosti 2006)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace organizátorů akce (J. Jílka,
M. Vaňkové a J. Trantiny) o stavu příprav Selských slavností Holašovice
2006.
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10)

Bod č. 5 – Různé)
Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
sdružení České dědictví UNESCO za rok 2005
„Zastupitelstvo Obce Jankov vzalo všemi přítomnými na vědomí závěrečný
účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení
České dědictví UNESCO za rok 2005“.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo si na svém zasedání neschválilo navýšení měsíčních odměn
dle vládního nařízení 50 ze dne 22. 2. 2006 o odměnách za výkon funkce
členů zastupitelstva ve znění pozdějších předpisů.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přidělení částky 400.000,- Kč ministrem
kultury Vítězslavem Jandákem na materiální výpomoc při opravě fasád
návesních štítů na návsi v Holašovicích. Administrativní vyřízení celé žádosti
Obce Jankov, předá starosta k dořešení pracovníkům Ministerstva kultury.
Jakmile budou přiděleny finanční prostředky na účet Obce budou
zakoupeny barvy a materiál na opravu uvažovaných štítů v Holašovicích
a budou zahájeny práce na jejich opravách. Štíty by měly být opraveny
do termínu Selských slavností 2006.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí výpověď obecního zaměstnance
Jaroslava Hovorky k 30. 4. 2006.
Zastupitelstvo schválilo koupi traktoru s vozem (staršího i repasovaného)
k výkonu pomocných prací v obcích. Řešením pověřuje starostu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo se zabývalo výběrem uchazeče o post obecního
zaměstnance. Na základě osobního projednání s uchazeči a zastupiteli
o uzavření pracovního poměru byl vybrán jako obecní pracovník pan Václav
Žalud, se kterým bude uzavřena pracovní smlouva v dohodnutém rozsahu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo ve spolupráci s fotbalisty SK Jankov stanovilo termín
pořádání Dětského dne na sobotu 24.6.2006 od 14:00 hod na hřišti
v Jankově. Na podporu dětského dne zastupitelstvo schválilo finanční
příspěvek ve výši 5.000,- Kč, který bude využit na nákup drobných dárků
pro děti.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

11)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
L. Trantina – člen zastupitelstva Obce
4

Jos. Trantina – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:

Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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