Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 002/2007
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav Kučera, Stanislav Bauer,
František Řezníček, Radek Maxa
Omluven: Pavel Moučka – nemocen, Pavel Melmer – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 8. března 2007
Od: 19:00 hod
Místo: obecní úřad Jankov
Program:

1)

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

2)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3)

Starosta 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. 1/2007.
Bod č. 2 – Schválení inventur – stavu majetku k 31.12.2006
Bod č. 3 – Schválení rozpočtového opatření 1/2007.
Bod č. 4 -Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v obou
obcích pro rok 2007.
Bod č. 5 – Granty obce na rok 2007.
Bod č. 6 – 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - stav přípravy.
Bod č. 7 - Různé.
Výsledky hlasování:

Pro: 7

4)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 002/2007 ověří František Řezníček a Radek
Maxa.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 1/2007
Při kontrole zápisu č.1/2007 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
nedostatky. Veškeré další 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 – Schválení Inventur 2006
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo zápis o provedené inventarizaci
majetku, pohledávek a závazků Obce Jankov ke dni 31. 12. 2006. Předseda
komise Radek Maxa předložil zastupitelstvu výsledky provedené inventarizace
veškerého majetku, pohledávek a závazků Obce Jankov v jednotlivých střediscích.
Zastupitelstvo konstatovalo, že Inventarizace byla provedena v souladu
s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příkazem
ze dne 28. 12. 2006 k provedení inventarizace. Zastupitelstvo jednohlasně
schválilo předložený inventarizační zápis a navržený způsob proúčtování
inventarizačních rozdílů.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení rozpočtového opatření č. 1/2007
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy.
Současný schválený rozpočet: 4.100.000,-- Kč
Plnění příjmů k 31. 1. 2007:
Plnění výdajů k 31. 1. 2007:

ca. 644.000,-- Kč
ca. 131.000,-- Kč

Rozpočtové opatření č. 1 se týká přijaté dotace ve výši 300.000,-- Kč
(infocentrum a detašované pracoviště OÚ v Holašovicích) a dotace
ve výši 8.801, - Kč na výkon státní správy.
Navýšení celkových příjmů o 309.000,-- Kč na celkem 4.409.000,-- Kč (dotace).
Navýšení celkových výdajů o 309.000,-- Kč na celkem 4.409.000,-- Kč (bytové
hospodářství, ostatní neinv. sociální transfery obyvatelstvu - p. Petráček, činnost
místní správy - služby, pitná voda - havárie vodovodu Holašovice, cestovní ruch mzda pí. Semenové, nebytové hospodářství - oprava OÚ)

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2007)
Rekonstrukce hospody v Holašovicích
Ukončeno: Starosta informoval o výsledku kladného kolaudačního rozhodnutí
celého zařízení bez připomínek. Na základě tohoto rozhodnutí bylo zařízení
uvedeno do řádného provozu.
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V realizaci: Byla instalována technologie sanace budovy proti vlhkosti. Stávající
stav znemožňuje její využití jako kancelářské prostory či sklady. Celá sanace bude
trvat cca čtyři měsíce. Další pokračování prací na rekonstrukci budovy
zastupitelstvo s dodavatelem předpokládá po skončení Selských slavností.
Odpovídá místostarosta a starosta.
Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V realizaci: Starosta informoval, že Dílo bylo protokolárně dodavatelem předáno
investorovi a stavba byla dokončena v souvislosti s projektovou dokumentací.
Bude provedeno konečné geometrické zaměření rybníka a předáno s žádostí
o vodoprávní řízení (kolaudaci díla) odboru životního prostředí MM ČB. Odpovídá
starosta.
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Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Starosta informoval, že do kladného a konečného vyřízení žádosti
se po písemných a telefonických urgencích vložili v součinnosti zástupci
odpovědných Ministerstev tj. vnitra, financí a životního prostředí. Oznámení
o výsledku očekáváme na přelomu měsíců dubna/května. Odpovídá starosta.
Bod č. 5 – Granty obce na r. 2007

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podání žádostí o granty
Jč. kraje pro rok 2007

Podání žádosti do „Programu obnovy vesnice“ – žádost podána
ve výši 180.000,- Kč – výsledky rozhodnutí o přidělení příspěvku
na požadovanou akci očekáváme koncem měsíce dubna.
Podání žádosti do soutěže „Vesnice roku“ – soutěž byla vypsána
a uzávěrka podání žádostí je do 27.dubna 2007. Žádost zpracuje starosta
ve spolupráci s konzultační agenturou.
Výsledek vyhodnocení žádosti na podporu Selských slavností
Holašovice – grand podpora živé kultury Jč. Kraje – žádost
ve výši 200.000,- Kč – rozhodnutím rady Jč. kraje bylo přiděleno
70.000, Kč.
Žádost o příspěvek na propagační materiály pro potřeby
Infocentra Holašovice ve výši 100.000,- Kč. Vyhodnocení žádosti
očekáváme do konce dubna.
Žádost o grant na obnovu nemovitých kult. památek – bylo podána žádost
na Rekonstrukci dřevěných pump na návsi v Holašovicích – žádost
v celkové výši 90.000,- Kč. Vyhodnocení žádosti očekáváme do poloviny
května.
Žádost o obnovu Sakrální architektury – bylo podána žádost na obnovu
3 zděných kaplí v k. ú. Jankov 1x a 2x v k. ú. Holašovice – žádost
v celkové výši 70.000,- Kč.
Infocentrum Holašovice bylo vybráno jako jedno ze třinácti pro partnerství
JCCR a Elektrárna Temelín dotované částkou – 75.000,- Kč.
Bude podána žádost o grant na opravu střech autobusových
čekáren v Jankově a Holašovicích ve výši 85.000,- Kč.
Byla podána žádost o grant na zpracování návrhu územně
plánovací dokumentace Obce Jankov ve výši 74.250,- Kč.
Žádost o grant na obnovu nemovitých kult. památek – podána žádost
na Rekonstrukci kamenné zídky u příjezdové cesty z Holašovic
do N. Vsi – žádost v celkové výši 107.000,- Kč. Vyhodnocení žádosti
očekáváme do poloviny května.
Bude podána žádost na vysazení ovocných alejí v obcích v součinnosti
s agenturou ochrany životního prostředí – AOPK.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že za zpracování, podání a kontrolu případného
čerpání finančních prostředků odpovídá starosta.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 – 10. Selské slavnosti Holašovice 2007 - stav přípravy)
Zastupitelstvo schválilo poplatky za pronájem místa – stánky takto:
Po dobu konání slavností je stanovena sazba pro vystavovatele či prodejce
za užívání veřejného prostranství po dobu konání Slavností tj. dvou dnů
(So 21.7. - Ne 22.7.2007) takto:
1. předvádění řemeslné výroby bez prodeje výrobků – zdarma
2. předvádění řemeslné výroby s prodejem výrobků – 250,- Kč
3. prodej - 600,- Kč
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4. prodej občerstvení k přímé konzumaci na místě – 2 000 - 5 000,- Kč.
5. pronájem, zapůjčení stánku obce 300,- Kč
Tyto sazby platí pro vystavovatele a prodejce pro typizovaný stánek do 2 m jeho
běžné šířky. Za každý další započatý metr bude účtováno 150,- Kč.

Obyvatelé s trvalým bydlištěm v osadě Holašovice, kteří budou provozovat stánky
mezi vraty či mírně před (mimo řadu stánků na návsi) jsou poplatku zproštěni.
Všichni jsou ale povinni svůj případný zájem o provozování stánku řádně ohlásit
na Obci (organizátorovi akce) formou vyplnění dotazníku a dodržet stanovené
podmínky a pravidla pro provozování řemesla či občerstvení.
Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo se zabývalo zajištěním organizace Selských slavností
prostřednictvím občanských sdružení – sportovci SK Jankov a HS Holašovice.
Zastupitelstvo se rozhodlo se k danému bodu vrátit po projednání v rámci
organizací na příštím zasedání.
Bod č. 7 - Různé)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo neinvestičních nákladů na školská
a předškolská zařízení za r. 2006
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
MŠ Čakov ve výši 43.923,- Kč za 23 dětí.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
MŠ Dubné ve výši 3.201,- Kč za 2 děti.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
MŠ Lipí ve výši 16.404,- Kč za 2 děti.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
ZŠ Dubné ve výši 91.342,- Kč - doplatek za 27 a 26 žáků. Celkem neinv.
náklady za rok 2006 činí 143.342,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo projekt na pořízení Geografického informačního systému
(GIS) – MISYS pro potřeby obce a občanů (digitalizovaný katastr – mapy na PC)
od firmy GEFOS a. s. Tento informační systém poskytuje informace o objektech,
jejich vlastnictví a funkčním využití. Zastupitelstvo s pořízením souhlasí
za předpokladu, že bude pro svazek obcí získána dotace za pořízení sw vybavení
ve výši 80 %. Pořizovací cena pro Obec Jankov je kalkulována bez dotace
22.500,- Kč tzn., že v případě získání dotace by náklady Obce Jankov na pořízení
GIS činili 4.500,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vyhodnotilo akci „Sousedské posezení občanů obou obcí
s občerstvením“ konané dne 16.2.2007 v Jihočeské hospodě v Holašovicích
a hodnotí ji jako akci velice zdařilou. Celkové náklady na akci nepřesáhly částku
17.000,- Kč. Zastupitelstvo se usneslo, že by v tomto duchu zavedlo každoroční
masopustní tradici.
Zastupitelstvo se zabývalo nabídkou společnosti 1. JVS a.s. na zajištění některých
činností souvisejících s provozem vodovodu v Holašovicích. Jedná se zejména
o realizaci odběrů a laboratorní rozbory odběry vzorků dle legislativy ČR, péči
o kvalitu vody, zpracování údajů majetkové a provozní evidence apod.
Tyto činnosti jsou nabízeny mimo režim standardní provozovatelské smlouvy
a nepřinášejí povinnosti provozovatele. Tyto služby byly zastupitelstvem
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v porovnání s náklady minulých období vyhodnoceny jako výhodné a efektivnější
a tuto nabídku zastupitelstvo schválilo. Nabízená cena za služby dle norem
ČR je 32.540,- Kč. Stávající položka za období roku 2005/2006 byla 33.003,- Kč.
Nabídka byla předložena na žádost starosty a místostarosty.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá starostovi provést revizi počítačové evidence trvale žijících
obyvatel v obcích. Nápravu starosta sjedná do příštího zasedání zastupitelstva.

5)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2007
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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