Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 011/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Josef Trantina, Ladislav Trantina, Monika Koubová, Marie Vaňková, Petr Trantina,
Pavel Melmer, Michal Chrt, Jan Jílek
Omluven: Jaroslav Kučera – nemoc
Hosté: nikdo
Dne: úterý 10. října 2006
Od: 19:00 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 plnění zápisu č.10/2006.
Bod č. 2 – Bilance volebního období 2003 – 2006.
Bod č. 3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v obou obcích pro rok 2006.
Bod č. 4 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4.)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 011/2006 ověří P. Melmer a M. Chrt
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu
č. 10/2006)
Při kontrole zápisu č.10/2006 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 – Bilance volebního období 2003 - 2006.
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo finanční bilanci volebního
období 2003 – 2006, která byla zpracována ve spolupráci starosty a účetní
Obce Jankov. Zastupitelstvo tuto zprávu jednohlasně schválilo a rozhodlo ji
s krátkým komentářem rozeslat do schránek všem obyvatelům obou obcí.
Tato zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Za dopracování a rozeslání
zodpovídá starosta a 1. místostarosta.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 3 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční
akcí v obou obcích pro rok 2006)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení:.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo o dokončování prací na druhé
etapě rekonstrukce budovy OÚ v Jankově a probíhajících dalších víceprací
v obci Jankov. Zastupitelstvo informaci vzalo na vědomí.
Územní plán – ukončení připomínkového řízení návrhu
konceptu ÚP Jankov a Holašovice
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o rozeslání souborného
stanoviska ke konceptu Územního plánu k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice
všem dotčeným orgánům státní správy (DOSS) k vyjádření. Předpokládaný
termín projednání souborného stanoviska k Územnímu plánu v obou obcích
již novým zastupitelstvem je plánován na měsíc listopad. Poté dojde ke
zpracování návrhu Územního plánu již dle nového stavebního zákona
platného od 1. 1. 2007. Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo, že veškeré podklady k nutné
přidělení dotace na akci byly odeslány. Akce bude zahájena neprodleně po
přidělení finančních prostředků na účet Obce Jankov tj. listopad 2006 –
srpen 2007.

Neinvestiční akce

Oprava schodů u KD Jankov
Splněno:
Podání žádostí o grant na vybavení HZS Jankov a forma
spolupodílení Obce
Splněno: M. Vaňková informovala zastupitelstvo o získání grantu na
vybavení HZS Jankov ve výši 55.700,- Kč. Nutná spoluúčast Obce je
v tomto případě 23.871,30 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu a M.
Vaňkovou vyřízením a splněním této záležitosti.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Oprava kaple sv. Víta na návsi v Jankově a obílení čekárny
V řízení: Akce bude dokončena nejdéle do konce měsíce října.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Starosta informoval o stavu v této záležitosti. Žádost byla
v úplném složení předána na Ministerstvo financí ČR, jakožto stávajícího
majitele objektu bývalé školy v Holašovicích – současné Infocentrum.
Předpokládaná doba trvání vyřízení žádosti je 3-6 měsíců od data podání.
Oprava chlívku na návsi, zavezení cesty na návsi a další
údržbové práce v obci Holašovice
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo o probíhajících pracích
prováděných firmou PRECIS CB v Holašovicích na výše uvedených
aktivitách. Veškeré aktivity jsou plánovány dokončit do konce měsíce října.
Drobné práce jako dřevěné oplocení objektu chléva a instalace nového
holubníku bude dokončeno v jarních měsících 2007. Tyto aktivity jsou
hrazeny z mimořádné dotace MK ČR. Zastupitelstvo vzalo informaci
na vědomí.
Bod č. 4 - Různé)
Zastupitelstvo se zabývalo vyhodnocením tří přihlášek k vypsanému
výběrovému řízení na provozovatele obecního zařízení – obecní hospody
na návsi v Holašovicích „U Blábola“. Zastupitelstvo vybralo jako nejlepší
přihlášku Ing. Miloše Řezníčka. Dále zastupitelstvo schválilo nájemné
za nově zrekonstruované a pronajímané prostory v uvedeném zařízení
ze 14.700,- Kč na 60.000,- Kč/rok (bez energií, topení, svozu odpadu,
vodného apod.) a pověřuje starostu sepsáním nové provozovatelské
smlouvy na uvedené zařízení od 1. 12. 2006.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo schválilo zvýšení nájemného v pohostinství Formanka Jankov
ze 14.700,- Kč na 22.800,- Kč (bez energií, topení, svozu odpadu, vodného
apod.). Toto zvýšení nájemného bylo předem projednáno se stávajícím
provozovatelem p. Kobernou. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním
nové provozovatelské smlouvy na uvedené zařízení od 1. 1. 2007
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo projednalo výměnu oken na obecním bytě v KD Jankov
a odsouhlasilo tuto výměnu za níže uvedených podmínek:
nájemní smlouva bude aktualizována dle současně platné legislativy
včetně využívání nebytových prostor k 1. 11. 2006,
nájemník zaplatí ½ ceny oken. Cena oken včetně parapetů
je kalkulována na 38.193,- Kč, podíl bude současně řešen novou
nájemní smlouvou.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo odměnu pracovníkům Obce
Jankov pp. Žaludovi a Šturmovi ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
3

Zastupitelstvo odsouhlasilo, že vyúčtování všech získaných dotací Obce
v roce 2006 provede Ing. Jan Jílek bez ohledu na výsledek komunálních
voleb.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta zastupitelstvo informoval o připravovaném finančním auditu Obce
Jankov v termínu 27. 10. 2006. Organizaci zajistí starosta a účetní Obce.
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a vzalo na vědomí zápis z XXI.
Shromáždění
starostů
svazku
obcí
Blanský
les
–
podhůří
ze dne 26. 9. 2006.
Zastupitelstvo schválilo zapůjčení 20 ks stánků MM ČB v termínu 12. 17. 12. 2006 včetně dalších služeb (dovoz, odvoz, montáž, demontáž)
v ceně 18.000,- Kč. Organizací pověřuje J. Jílka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední
desce obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Bilance volebního období 2003 – 2006 zastupitelstva Obce
Jankov
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
P. Melmer – člen zastupitelstva Obce
M. Chrt – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta Obce
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