Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 008/2007
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, Pavel Moučka
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: středa 3. října 2007
Od: 18:00 hod
Místo: sál pohostinství Holašovice
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 usnášení schopné.

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. 7/2007
Bod č.2 – Stav v realizaci Investičních a neinvestičních akcích 2007
Bod č.3 – Investiční akce na r. 2008
Bod č.4 – Schválení rozpočtového opatření č.4/2007
Bod č.5 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 008/2007 ověří Pavel Moučka a Radek Maxa

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 7/2007)
Při kontrole zápisu č.7/2007 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: konečný termín dokončení exteriérů a interiérů budovy je dle dohody
s realizátorem díla do konce listopadu 2007.
Převod Infocentra do majetku Obce
V řízení:
Rekonstrukce střechy KD Jankov
V řízení: Realizaci provede firma PRECIS-CB, a.s.
Termín konečného dořešení: konec října 2007
Oprava autobusových zastávek v obcích
Dokončeno:
Rekonstrukce návesních pump v obci Holašovice
Dokončeno:
Pořizování ÚPD – územně plánovací dokumentace pro k.ú. Jankov
a Holašovice
V řízení: Starosta informoval, že k 28.9.2007 bylo dokončeno řízení týkající se
stanovisek dotčených orgánů statní správy a samosprávy k pořizování konečného
znění návrhu ÚPD. Z těchto vyjádření bude pořízen zápis, který se stanoviskem MM
ČB – odboru územního plánování bude zaslán k vyjádření nadřízenému orgánu –
odboru pořizování Územních plánů Jč. kraje. Poté bude neprodleně zahájeno veřejné
projednání s občany obou obcí, které dle zákona bude trvat 45 kalendářních dní.
K tomuto veřejnému projednání je zastupitelstvo připraveno v obou obcích svolat
veřejnou schůzi o jejímž termínu budou občané řádně informování. Konečné schválení
návrhu ÚPD by zastupitelstvo rádo učinilo do konce r. 2007.
Oprava vodní nádrže v obci Jankov
V řízení: Realizaci provádí firma PRECIS-CB, a.s. Zastupitelé se dohodly, že
zbývající práce, očištění stěn nádrže provede HZS Jankov. Poté bude nádrž
napuštěna.
Zastupitelstvo potvrdilo, že za plnění žádostí a kontrolu čerpání finančních
prostředků odpovídá starosta. Žádosti musí být vyúčtovány dle smluvních
ujednání.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Investiční akce na r. 2008 – příprava, návrh akcí do POV na r.

2008)

Zastupitelstvo doplnilo, projednalo a schválilo uvedený návrh dalších akcí (mimo
akcí zařazených do POV), 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
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o
o
o
o

o
o

Rekonstrukce Infocentra Holašovice – okna, střecha – výměna krytiny a
svodů, nátěr fasády, rekonstrukce WC na veřejné, obnova turistického vchodu
Oprava budovy hasičárny v Jankově
Oprava střech na obecních budovách (koloniál a hasičárna v Holašovicích)
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.
Oprava obecních komunikací – opravy a doasfaltování cest a komunikací v
obcích
apod….

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Rozpočtová opatření č.4/2007)
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy.
Celková výše schváleného rozpočtu zůstává stejná, dojde pouze k úpravě částek u
jednotlivých paragrafů a položek na straně příjmů a výdajů.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Různé)
Zastupitelstvo schválilo odměnu pracovníkům obce pp. Žaludovi a Šturmovi ve
výši 8.000,- Kč každému za mimořádné úsilí při provádění prací za období
minulých šesti měsíců.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 2

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo směnu a prodej pozemků účastníků p. Františka
Chromého, manželů Josefa a Heleny Šípkových a Obce Jankov. Účastníci se
vzájemně dohodli na směně pozemků tak, že Obec Jankov smění díl o výměře 41
m2 (oddělený z parc. KN č 1837/34) za díl o výměře 9 m2 parc. KN č. 1837/32 a
manželé Josef a Helena Šípkovi směňují díl 9 m2 parc. 1837/32 za díl parc. KN
1837/34 o výměře 42 m2. Rozdíl ceny manželé Šípkovi uhradí ve schválené ceně
zastupitelstvem za m2 stavební parcely.
Dále Obec Jankov směňuje díl o výměře 69 m2 (odd. z parc. KN č 1837/34) za díl
12 m2 parc. KN 1837/33 a pan František Chromý směňuje díl 12 m2 parc. KN
1837/33 za díl parc. KN č 1837/34 o výměře 69 m2. Rozdíl ceny pan Chromý
uhradí ve schválené ceně zastupitelstvem za m2 stavební parcely.
Zastupitelstvo se směnou a prodejem souhlasí a s tím, že konečnou smluvní cenu
prodeje pozemků stanoví po schválení Územního plánu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta zastupitelstvo informoval o přípravě jednodenního poznávacího výletu
pro starobní důchodce naších obcí do Třeboně a okolí v termínu 16.10.2007.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Zastupitelstvo ukládá kontrolní komisi pořídit zápisy z kontrol usnesení
zastupitelstev pro nadcházející dílčí finanční audit obce za r. 2007, který bude
proveden dne 9.11.2007.
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Zastupitelstvo schválilo výměnu všech vodoměrů, které nevyhovují normě ČSN
v obci Holašovice za vodoměry nové (repasované) včetně ocejchování a
zaplombování hlavního vtokového vodoměru. Odborné práce provede firma 1. JVS
a.s. O termínu realizace budou občané řádně informování (předpoklad první
dekáda listopadu 2007). Od výměny si zastupitelstvo slibuje vyřešení legislativních
nedostatků a snížení průtokových ztrát, které mohou činit až 20% vlivem
nevhodného zařízení.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá místostarostovi evidovat veškerou došlou poštu do knihy
došlé pošty mimo nabídkových a reklamních letáků a dopisů.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi vyřešit otázku povolení pokácení
v období vegetačního klidu šesti vzrostlých lip srdčitých v okolí návesní kaple
v Jankově, které narušují svým kořenovým systémem statiku obvodní zídky kaple
a narušují i obvodní zdivo kaple.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha č. 1 – Rozpočtová opatření č.4/2007
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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