Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 013/2006
ze zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé:
Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, František Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Pavel
Melmer, Jaroslav Kučera, Stanislav Bauer
Omluven: Pavel Moučka – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: úterý 7. listopadu 2006
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 plnění zápisů č.11/2006 a 12/2006.
Bod č. 2 – Doplnění a schválení náplně starosty, místostarosty a dalších členů
zastupitelstva na volební období 11/2006 – 11/2010.
Bod č. 3 – Doplnění a schválení jednacího řádu Obce Jankov na volební období
11/2006 – 11/2010.
Bod č. 4 – Doplnění a schválení plánu úkolů a priorit zastupitelstva na
vol. období 11/2006 – 11/2010.
Bod č. 5 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí v obou
obcích pro rok 2006.
Bod č. 6 – Různé.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

4)

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 013/2006 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 11/2006
a 12/2006)
Při kontrole zápisů č. 11/2006 a 12/2006 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 – Doplnění a schválení náplně starosty, místostarosty a dalších
členů zastupitelstva na volební období 11/2006 – 11/2010.
Zastupitelstvo na svém zasedání doplnilo a schválilo pracovní náplň a kompetence
starosty, místostarosty a dalších členů zastupitelstva na dané volební období –
viz příloha č. 1 zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo úřední hodiny obce v takto stanovených dnech
a časech a ukládá místostarostovi jejich vyvěšení a zabezpečování:

Pondělí
Středa

Pro: 8

od 9:00 hod – 12:30 hod a od 13:00 hod – 16:00 hod
od 12:30 hod – 18:00 hod
Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 - Doplnění a schválení jednacího řádu Obce Jankov na volební
období 11/2006 – 11/2010
Zastupitelstvo na svém zasedání doplnilo a schválilo Jednací řád zastupitelstva
Obce Jankov na dané volební období – viz příloha č. 2 zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 4 - Bod č. 4 – Doplnění a schválení plánu úkolů a priorit
zastupitelstva na vol. období 11/2006 – 11/2010
Zastupitelstvo na svém zasedání doplnilo a schválilo plán úkolů zastupitelstva
Obce Jankov na dané volební období – viz příloha č. 3 zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 5 – Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2006)

Investiční akce

Rekonstrukce hospody v Holašovicích
V řízení: Probíhá rekonstrukce sálu a začišťovací zednické venkovní úpravy
ze dvora pohostinství. Poslední částí rekonstrukce bude vybudování střechy
nad novou kuchyní (bývalou formankou).
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 vzalo informaci na vědomí a vzneslo proti dokončení prací
z II. etapy a objednaných víceprací v Obce Jankov připomínky. Zastupitelstvo
ukládá starostovi a místostarostovi tyto připomínky (práce) urgentně řešit
s dodavatelem – firmou Jáchym.
Územní plán – ukončení připomínkového řízení návrhu konceptu
ÚP Jankov a Holašovice
V řízení: Starosta zastupitelstvo informoval o vrácení všech připomínek DOOS
k soubornému stanovisku konceptu Územního plánu Obce Jankov. Dále
informoval o tom, že požádal nadřízený orgán územního plánování o vyjádření
ve smyslu § 21 odst.5 z. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů k tomuto návrhu ÚPO.
Předpokládaný termín projednání a schválení souborného stanoviska ke konceptu
Územního plánu obou katastrálních území Obce Jankov je plánován do poloviny
měsíce prosince. Poté dojde ke zpracování návrhu Územního Plánu Obce
již dle nového stavebního zákona platného od 1.1.2007. Zastupitelstvo tuto
informaci vzalo na vědomí. Zastupitelstvo ukládá starostovi požádat o finanční
podporu na zpracování Návrhu – konečného znění Územního Plánu Obce (ÚPO).
2

Revitalizace rybníka Nekysel - Holašovice
V řízení: Starosta informoval zastupitelstvo, že byly zaslány doplňující záležitosti
k doplnění žádosti o přidělení dotace na akci dle požadavku posuzovatele
(poskytovatele) dotace tj. MŽP ČR. Akce bude zahájena neprodleně po přidělení
finančních prostředků (plán konec listopadu začátek prosince) na účet
Obce Jankov a bude dokončena cca v první polovině r. 2007.

Neinvestiční akce

Vyúčtování žádostí o grant na vybavení HZS Jankov a forma
spolupodílení Obce
Splněno: Zastupitelstvo pověřuje M. Vaňkovou přípravou podkladů doložení plnění
dotace. Dále pověřuje zastupitelstvo starostu zúřadováním žádosti.
Oprava kaple sv. Víta na návsi v Jankově a obílení čekárny
V řízení:
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení:
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. Další drobné
práce jako dřevěné oplocení objektu chléva, instalace nového holubníku, nové
zastřešení váhy na návsi bude dokončeno začátkem jarních měsíců 2007. Tyto
aktivity jsou hrazeny z mimořádné dotace MK ČR 80% a spoluúčasti Obce Jankov
20 %. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č. 4 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Borovka ELEKTRO na zakoupení a instalaci
osvětlení vánočních stromků v obou obcích ve výši 25.000,- Kč celkem.
Objednáním a kontrolou realizace do začátku vánočního adventu pověřuje
starostu a místostarostu obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo pověřilo starostu, předsedu finančního výboru ve spolupráci
s účetní obce přípravou návrhu rozpočtu na rok 2007.
Dále ukládá starostovi přípravu rozpočtového výhledu do roku 2010.
Vše bude předloženo k projednání na dalším zasedání zastupitelstva.
Starosta informoval zastupitelstvo o plánované komplexní rekonstrukci všech
stávajících návesních pump na návsi v Holašovicích v průběhu jara
(duben/květen). Celá akce je kalkulovaná v ceně cca 55.000,- Kč s tm, že
před statkem č. p. 8 (Žížala) a před kovárnou na návsi by mělo dojít k osazení
nových pump. Celá akce se bude koordinovaná ve spolupráci a za finanční
spoluúčasti OS Selské baroko Holašovice a NPÚ ČB. Starosta bude hledat
možnosti získání prostředků na finanční pokrytí rekonstrukce těchto památek
(dřevěných pump), které všechny stojí na pozemcích Obce Jankov. Zastupitelstvo
vzalo informaci na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo termín každoročního srazu důchodců a stanovilo
jej na sobotu 9. prosince 2006 od 14:00 hod v KD Jankov. Dále zastupitelstvo
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schválilo částku na pokrytí výdajů spojených s pořádáním akce. Organizační
zabezpečení akce ukládá místostarostovi a M. Vaňkové.
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu Ing. Františka Bürgera ověřováním listin,
dokumentů a podpisů dle zákonné metodiky.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo přijetí obecního
zaměstnance pro obec Holašovice p. Františka Šturmy na plný pracovní úvazek –
na dobu neurčitou. Stávající obecní zaměstnanec p. Václav Žalud bude primárně
pracovat nadále pro obec Jankov. Oba dva budou v případě potřeby samozřejmě
spolupracovat na příslušných aktivitách v obou obcích.
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 – Pracovní náplň starosty, místostarosty a dalších členů zastupitelstva
na volební období 11/2006 – 11/2010.
Příloha č. 2 - Jednací řád Obce Jankov.
Příloha č. 3 - Plán úkolů a priorit zastupitelstva obce na volební období 11/2006 –
11/2010.
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
R. Maxa – člen zastupitelstva Obce
St. Bauer – člen zastupitelstva Obce
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta Obce

4

