Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 007/2007
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Pavel Melmer, Radek Maxa, Stanislav Bauer, František Řezníček
Omluven: Pavel Moučka - nemoc
Hosté: František Chromý, Jiří Mrkvan, Ilona Mrkvanová, pí. Šípková, Václav Jáchym
Dne: úterý 4. září 2007
Od: 18:00 hod
Místo: předsálí pohostinství KD Jankov
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně řádně svoláno
z hlediska potřeby řešení následujících bodů jednání.

2.)

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

3.)

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. 6/2007
Bod č.2 – Stav v realizaci Investičních a neinvestičních akcích 2007
Bod č.3 – Informace o stavu podaných grantových žádostí obce Jankov pro rok
2007 k datu schůze
Bod č.4 – Investiční akce na r. 2008 – příprava, návrh akcí do POV na r. 2008
Bod č.5 – Schválení rozpočtového opatření č.3/2007
Bod č.6 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 007/2007 ověří Marie Vaňková a Jaroslav
Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 6/2007
Při kontrole zápisu č.6/2007 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
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 - Stav v realizaci plánovaných investiční a neinvestiční akcí
v obou obcích pro rok 2007)
Rekonstrukce budovy OÚ Jankov
V realizaci: Zástupce realizátora akce p. Jáchym informoval zastupitelstvo o
zahájení 3. etapy prací na opravě budovy OÚ v Jankově a zjištěných změnách
oproti plánovanému rozsahu a rozpočtu. V zastupitelstvu byly tyto práce a změny,
které souvisí s plávanou rekonstrukcí projednány a vzaty na vědomí. Bylo
dohodnuto, že tyto změny nemají vztah na plánovanou výši investiční ceny
rekonstrukce budovy. Byly dohodnuty termíny etap předání díla takto:
o k 5.10.2007 bude dodavatelem předána venkovní část rekonstrukce
budovy vč. nového fasádního povrchu (barvu fasády vyberou dle vzorníku
Jankovští zastupitelé).
o k 30.11.2007 bude budova předáno dílo rekonstrukce objektu OÚ
dodavatelem jako celek.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení: Smlouva byla podepsána a zaslána na HZS České Budějovice. HZS ČB
podal žádost o vklad budovy na základě uzavřené smlouvy na KN z majetku státu
na Obec Jankov, což je poslední krok k fyzickému převodu budovy do majetku
obce Jankov.
Termín konečného dořešení: konec záři 2007
Rekonstrukce střechy KD Jankov
V řízení: Realizaci provede firma PRECIS-CB, a.s.
Termín konečného dořešení: konec října 2007
Rekonstrukce střechy kuchyně pohostinství Holašovice
Na základě předložené nabídky zastupitelstvo revokovalo své rozhodnutí o
překrytí střechy nad kuchyní v pohostinství v Holašovicích z finančních důvodů.
Budou provedeny pouze nejnutnější práce – odizolování a překrytí střechy nad
sklepní částí.
Termín konečného dořešení: konec října 2007

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Granty obce na r. 2007

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

Podání žádosti do „Programu obnovy vesnice“ – žádost o podporu
podána ve výši 114.000,- Kč a rozhodnutím zastupitelstva kraje byla
schválena v plné výši.
Starosta informoval zastupitelstvo o kladném rozhodnutí rady Jč. kraje o
přesunu získaných finančních prostředků v rámci POV na r. 2007 na projekt
čištění rybníka na návsi v obci Jankov. Realizací projektu zastupitelstvo
pověřuje firmu PRECIS–CZ, a.s. Dokončení akce bude nejdéle do konce září
2007.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Celkem žádosti o granty Jč. Kraje včetně podpory provozu Infocentra
pro rok 2007 k 31.7.2007 činí 1.217.465,- Kč. Z této částky bylo získáno
cca 82% tj. cca 1.002.366,- Kč.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že za plnění žádostí a kontrolu čerpání finančních
prostředků odpovídá starosta.
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Bod č. 4 – Investiční akce na r. 2008 – příprava, návrh akcí do POV na r.

2008

Zastupitelstvo projednalo návrhy akcí, které budou zařazeny do plánu obnovy
vesnice na rok 2008 a rozhodlo následovně:
o POV 2008 – občanská vybavenost – rekonstrukce budovy OÚ – akce č.1 –
žádost ve výši 300.000,- Kč + 20% vlastní podíl
o POV 2008 – občanská vybavenost - výměna oken KD Jankov – akce č.2 žádost ve výši 300.000,- Kč + 20% vlastní podíl
Žádost o zařazení akcí do POV na r. 2008 zpracuje a podá v termínu starosta
obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dále se zastupitelstvo projednalo návrh dalších akcí, které by měly být zařazeny
do žádostí o grant či dotaci z dostupných finančních zdrojů v r. 2008:
o Realizace regulačních plánů pro nové zástavbové oblasti v k.ú. Jankov a v k.ú.
Holašovice dle schváleného ÚPO.
o Oprava zídky – příjezd N. Ves – v částce cca 110.000,- Kč
o Dopravní značení dle paspartu Holašovice – turistické značení památkových
zón – v částce cca 70.000,- Kč
o 1. etapa rekonstrukce Infocentra Holašovice – okna, WC, turistický vchod –
v částce cca 750.000,- Kč
o Garance obce projektu rekonstrukce střešního fondu – část stodol Holašovice
u objektů č.p. 6, 7, 38 a 22 – grant MK ČR + 20% podíl vlastníci objektů po
projednání.
o apod….
Tyto výše uvedené akce budou na dalším zastupitelstvu podrobeny širší diskusi,
zhodnoceny a případně doplněny či vyměněny za další jiné akce. Akce mohou být
samozřejmě zařazeny i na podnět občanů obou obcí. Tímto žádáme všechny
občany, aby svoji iniciativu a návrhy vyjádřili písemně nebo prostřednictvím svých
zastupitelů. Deklarujeme, že všechny podněty budou v zastupitelstvu projednány
a dle finančních možností zařazeny do plánu akcí.
Bod č. 5 – Rozpočtová opatření č.3/2007
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy o 300.000,- Kč.
Současný schválený rozpočet: 4.709.00.000,-- Kč
Plnění příjmů k 31.8.2007:
Plnění výdajů k 31.8.2007:

3.520.254,57 Kč
2.892.011,38 Kč

Celková výše schváleného rozpočtu zůstává stejná, dojde pouze k úpravě částek u
jednotlivých paragrafů a položek na straně příjmů a výdajů.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy TECHEM na dodávku poměrových měřidel
tepla a rozúčtovacích služeb do objektu KD Jankov (všechny prostory). Podpis
smlouvy a instalaci měřidel zajistí místostarosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce na základě nabídky schválilo realizaci výroby nových
dřevěných košů na odpadky, dřevěných kolostavů, dřevěných lavic okolo stromů a
přenosných zábran na náves v Holašovicích ve výši 45.000,- Kč.
Zadáním výroby uvedeného pověřuje starostu. Realizace bude provedena nejdéle
do 15.3.2008.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo realizaci výroby multifunkčních dětských prolézaček a
dětských krytých pískovišť, které budou umístněny v obcích Jankov a Holašovice.
Vyhodnocením nabídek a zadáním výroby uvedeného zastupitelstvo pověřuje
starostu a místostarostu. Realizace bude provedena nejdéle do 15.3.2008.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo žádost občanského sdružení Selské baroko Holašovice
na požadavek o finanční podporu za účelem rozvoje činnosti sdružení v obci
Holašovice. Zastupitelstvo hlasováním schválilo finanční podporu sdružení ve výši
10.000,- Kč (protinávrh byl 15.000,- Kč).

Výsledky hlasování:

Pro: 5

Proti: 3

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo rozhodlo o realizaci grafického návrhu a schválení vlajky a znaku
obce Jankov dle zákona o obcích dle nabídky Mgr. Jana Tejkala odborníka přes
heraldiku a vexikologii. Celková cena za dílo je dle nabídky 13.000,- Kč.
Zastupitelstvem a PS ČR odsouhlasený a počítačově zpracovaný návrh v papírové
a digitální podobě bude předán nejdéle do konce dubna 2008.
O dalším postupu bude zastupitelstvo a občany informovat starosta a
místostarosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Ilony Mrkvanové o souhlas s vybudováním
vjezdu z účelové komunikace p.č. 2539/1 na pozemek 2500/23 ve vlastnictví
žadatele přes pozemek p.č. 2500/31, který je ve vlastnictví obce Jankov.
Zastupitelstvo s žádostí souhlasí s podmínkou, že realizace bude provedena na
náklady žadatele.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce souhlasí se začleněním obce do území MAS Blanský les –
Netolicko a současně souhlasí s postupnou realizací pilotní strategie na svém
území, vypracovanou programovým výborem MAS na základě regionálního
partnerství a metody LEADER pro období 2007-2013.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření č.3/2007
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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