Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 03/2008
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Stanislav Bauer, František Řezníček, Radek Maxa, Pavel Melmer
Omluven: Pavel Moučka - nemoc
Hosté: Helena Šípková, Ing. František Stejskal
Dne: úterý 11. března 2008
Od: 18:00 hod
Místo: sál pohostinství Jihočeské hospody v Holašovicích
Program:

1.)

Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo 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. 02/2008
Bod č.2 - Schválení ceny vodného Jankov na r. 2008
Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných Investičních a neinvestičních akcí 2008
Bod č.4 – Grantové žádosti r. 2008 – příprava a stav podání
Bod č.5 - Různé
Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2008 ověří Radek Maxa a Stanislav Bauer

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 02/2008)
Při kontrole zápisů č. 02/2008 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 – Schválení ceny vodného Jankov na r. 2008 - 2009
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo návrh ceny vodného předložený
společností 1. JVS a.s. na hospodářský rok 2008 – 2009 pro obec Jankov. Cena
vodného byla dle předložené kalkulace navýšena o 0,64 hal oproti roku 2007.
Výpočet pevné a pohyblivé složky:
Pevná složka
(Kč/vodoměr/rok)
M3/hod.
Počet
Vodné
Stočné
Celkem
2,5
71
365
0
365
10,0
1
5 082
0
5 082
Uvedené ceny v tabulce jsou bez DPH.
Vodoměr

Pohyblivá složka
(Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem
23,69

0,00

23,69

Srovnání cen pro vodoměr 2,5 m3/hod:
Pevná složka (Kč/měs)
Vodné
Stočné
Celkem
Současná cena
30,4
0,0
30,4
Navrhovaná cena
30,4
0,0
30,4
Rozdíl
0,0
0,0
0,0
Uvedené ceny v tabulce jsou bez DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Pohyblivá složka(Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem
23,05
0,00
23,05
23,69
0,00
23,69
0,64
0,00
0,64

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu ve zpracování tzv.
Opatření obecné povahy k veřejnému projednání Územního plánu Obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo na vědom informaci místostarosty o stavu průběhu prací na
dokončení rekonstrukce budovy Obecního úřadu v Jankově.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty ke stavu nabídkového řízení na
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vnitřních i venkovních prostor
formanky a sálu KD Jankov dle schválené situace. Zastupitelstvo pověřuje starostu
a místostarostu do příštího zasedání předložit nabídky k posouzení a případnému
výběru zpracovatele.
Bod č.4 – Grantové žádosti pro r. 2008 – příprava a stav podání
Podané žádosti k datu schůze:
o Plán obnovy vesnice - POV – podána žádost na III. konečnou etapu
rekonstrukce budovy obecního úřadu v Jankově ve výši 300 tis. Kč (celkem
částka se spoluúčastí obce - 375 tis. Kč),
o Program Rozvoje Venkova (PRV) – podána a doplněna žádost o grant na
komplexní rekonstrukci budovy Infocentra v Holašovicích ve výši 4.300.000,Kč (celkem částka se spoluúčastí obce – 4.800.000,- Kč),
o Grantový program (GP) Jč. Kraje – obec uspěla v podání žádosti o grant na
podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – kanalizace a
ČOV – podpora zpracování projektové dokumentace ve výši 205 tis. Kč
(celkem částka projektu se spoluúčastí obce bude známa po výsledku VŘ na
zpracovatele dokumentace do 10.4.2008),
o Žádost o záštitu Selských slavností 2008 hejtmana Jč. kraje – vyhověno
s podporou 50 tis. Kč (bez nutné spoluúčasti obce),
o Žádost o podporu Jč. kraje provozu Infocentra Holašovice – podpora provozu
300 tis. Kč (bez nutné spoluúčasti obce) – žádosti vyhověno,
o Regionální operační program - ROP – 2. výzva – Rozvoj cestovního ruchu podána žádost o podporu na vydání knihy Holašovice – 10. výročí v UNESCO –
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o

o

o

o

o

knižní publikace a propagační materiály o Holašovicích. Žádost podána na
dotaci 576.275,- Kč (celkem částka se spoluúčastí obce – 623 tis. Kč).
POV – žádost podána přes sdružení obcí MAS Netolicko - CHKO Blanský les na
podporu výstavby dětských hřišť – 200 tis. Kč (celkem částka se spoluúčastí
obce - 260 tis. Kč).
Podpora tur. ruchu – podpora infocenter Jihočeského kraje přes JCCR –
Elektrárna Temelín – IC Holašovice do projektu zařazeno v částce 75 tis. Kč
bez nutné spoluúčasti obce.
GP Jč. kraje - podpora živé kultury – žádost na podporu oslav výročí 10ti let
zápisu Holašovic na seznam památek UNESCO ve výši 200 tis. Kč (celkem
částka se spoluúčastí obce - 295 tis. Kč).
GP Jč. kraje - Nemovité kulturní památky - oprava kamenné zítky u příjezdové
cesty Holašovice – N. Ves ve výši 113 tis. Kč (celkem částka se spoluúčastí
obce a vlastníků – 162.800 Kč).
GP MK ČR – havarijní program záchrany nemovitých kulturních památek –
oprava střechy stodoly č.p. 7 – Jiří Pečený – 560 tis. Kč (celkem částka se
spoluúčastí vlastníka – 593 tis. Kč)

Informace k přípravě podání žádostí o grant či dotaci z níže uvedených
zdrojů:
o Grantový program (GP) Jč. kraje - podpora tvorby webových stránek obcí na
multijazyčný přehled (AJ, JAP, NJ, FR) především informace o Holašovicích –
UNESCO.
o GP Jč.kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí JČK Generální oprava zásahového požárního vozidla AVIE.
o GP AOPK – výsadba ovocných alejí v krajině – výsadba aleje od polní cesty od
hřiště v Jankově k rozcestí obecní komunikace Holašovice – Čakov – vše na
k.ú. obce Jankov. Uvažovaná délka výsadby aleje je cca 900 m.
o Podání žádosti do soutěže vyhlašované MMR „Vesnice roku 2008“ – soutěž
byla vypsána a uzávěrka podání žádostí je do 30.dubna 2008. Žádost zpracuje
starosta.
Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí s podáním uvedených žádostí do příslušných
výše uvedených grantových titulů a zároveň jednohlasně souhlasí se spoluúčastí
obce na celkové realizaci akce. Za zpracování žádostí, jejich podání v uvedených
termínech, realizaci a vyúčtování zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Různé
Starosta informoval zastupitelstvo o přípravě a rozeslání zadávacích podmínek pro
nabídkové řízení na zpracování projektových a inženýrských prací dokumentace
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury – kanalizace a ČOV v obcích.
Vyhodnocení podaných nabídek připraví
jmenovaná komise zastupitelstvu
k posouzení a konečnému schválení na příští zasedání zastupitelstva. Zodpovídá
starosta.
Prezident klubu SK Jankov Ing. František Stejskal zastupitelstvo informoval o
přípravách na zahájení prací vybudování víceúčelového sportovního hřiště
s bezúdržbovým povrchem v oblasti sportovního areálu SK Jankov. Vzhledem
k tomu, že bylo řádně doloženo potvrzení o získání finančních prostředků ze
státního rozpočtu ve výši 3 miliony Kč, byla zaslána i další odsouhlasená část
účasti obce Jankov na této výstavbě (celkem spoluúčast obce je 300 tis Kč). Po
kolaudaci sportoviště bude mezi obcí a SK Jankov uzavřena veřejná smlouva na
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využívání tohoto sportoviště pro občany obou obcí. Předpokládaná kolaudace a
otevření hřiště je plánovaná na konec června 2008.
Zastupitelstvo schválilo následující postup k výzvě úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových k pozemku KN st. 67/1 zapsaný na LV č. 60000 k.ú.
Holašovice, obec Jankov v KN vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,
katastrálním pracovištěm České Budějovice. Tento pozemek je zastavěn budovami
Holašovice č.p. 23 – stavba občanského vybavení koloniál a kovárna, které jsou
ve vlastnictví obce Jankov na základě kupní smlouvy z roku 1994. Zastupitelstvo
souhlasí se zaplacením nájmu za poslední dva roky užívání pozemku pod
uvedenými nemovitostmi (nikoli za období nabytí budov do vlastnictví obce). Dále
pověřuje starostu o urychlené řešení této záležitosti formou návrhu koupě
uvedeného pozemku pod budovami obce Jankov do jejího vlastnictví.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Starosta pozval opětovně na zasedání paní Helenu Šípkovou z Finanční a
pojišťovací agentury, která představila konkrétní návrh pojistných částek na
aktuální výši pojištění hodnoty obecního majetku dle výsledků schválených
inventur za r. 2007. Zastupitelstvo provedlo korektury tohoto návrhu výše
pojistného majetku obce Jankov. Zastupitelstvo pověřuje starostu konečným
dořešením této záležitosti tj. uzavřením pojistné smlouvy na částku po
provedených korekturách výše pojistného.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na školská
a předškolská zařízení za r. 2007
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
MŠ Čakov ve výši 42.869,- Kč za 11 (1. pololetí) resp. 15 dětí (2. pololetí).
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
MŠ Lipí ve výši 8.811,- Kč za 1 dítě.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů
ZŠ Dubné ve výši 91.878,- Kč - doplatek za 26 resp. 20 žáků. Celkem
neinv. náklady za rok 2007 činí 171.878,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vyhodnotilo akci „Sousedské posezení občanů obou obcí s
občerstvením“ konané dne 9.2.2008 v Jihočeské hospodě v Holašovicích a hodnotí
ji opět jako akci velice zdařilou. Celkové náklady na akci nepřesáhly částku
15.000,- Kč. Zastupitelstvo se usneslo, že bude nadále v této akci - masopustní
tradici pokračovat i v dalším roce.
Schválení rozpočtového opatření č. 1/2008
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy.

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.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č.1/2008
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Stanislav Bauer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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