Obec Jankov
Holašovice

Jankov 46
373 84 p. Dubné

tel: +420 387 982 133

Zápis č. 06/2008
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov - Holašovice
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Jaroslav
Kučera, Stanislav Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka
Omluven: Radek Maxa – pracovní povinnosti
Hosté: Ing. František Stejskal, Ivan Melmer
Dne: úterý 17. června 2008
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost Obecního úřadu v Jankově
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. 05/2008
Bod č.2 - Schválení rozpočtového opatření č. 2/2008
Bod č. 3 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
Bod č. 4 – Schválení dodatku č. 2 k vnitřní účetní Směrnici pro hospodaření
s majetkem obce.
Bod č.5 – Stav v realizaci plánovaných Investičních a neinvestičních akcí 2008
Bod č.6 – Grantové žádosti r. 2008 – stav
Bod č.7 – Příprava oslav 10. výročí zápisu vesnice Holašovice na seznam památek
UNESCO, příprava Selské slavnosti Holašovice 2008
Bod č.8 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2008 ověří Jaroslav Kučera a František
Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 05/2008)
Při kontrole zápisu č. 05/2008 nebyly zastupitelstvem shledány žádné závažné
nedostatky. Veškeré body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. K
bodu projednání Plánu financování vodovodů a kanalizací na období 2008-2018
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v obcích Jankov a Holašovice přijdou pozvaní zástupci společnosti 1. JVS a.s. na
červencové zasedání zastupitelstva. Další body, které ze zápisu vyplývají a jsou
v řešení byly projednány a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 - Schválení rozpočtového opatření č. 2/2008
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/2008 dle přílohy č.1 zápisu, které
se týká obdržených dotací v průběhu měsíce května 2008. Celkový objem
schváleného rozpočtu zůstane nadále nezměněn.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Obce za rok 2007 bez výhrad. Podklady
k závěrečnému účtu byly zveřejněny na Úřední desce Obce dne 2.6.2008 a
sejmuty dne 17.6.2008.
Podklady:
Hodnotící zpráva za rok 2007
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Finanční výkaz k 31.12.2007
Rozvaha k 31.12.2007
Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2007
Předvaha analytická k 31.12.2007

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 – Schválení dodatku č. 2 k vnitřní účetní Směrnici pro
hospodaření s majetkem obce.
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 k vnitřní účetní Směrnici pro hospodaření
s majetkem obce. Výše uvedený dodatek č. 2 se týká účtování drobného
dlouhodobého hmotného majetku (dále jen DDHM). S účinností od 1.1.2008
budou jako DDHM účtovány movité věci a soubory movitých věcí, jejichž ocenění
je v jednotlivých případech od 3.000,-- Kč do 40.000,-- Kč včetně a doba
použitelnosti delší než jeden rok.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Stav v realizaci plánovaných investičních a neinvestičních akcí
v r. 2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty a místostarosty o průběhu prací
na zpracování projektových dokumentací k „Rekonstrukci kanalizace a vybudování
ČOV v obci Jankov a Holašovice“ a k „Rekonstrukci objektu KD Jankov“.
Bod č.6 – Grantové žádosti pro r. 2008 – stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu na rok 2008.
Viz tabulka:
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Hodnocení
Grant
přidělen
Grant
přidělen

Žádosti
vyhověno
Grant
přidělen

Žádosti
vyhověno
Žádosti
vyhověno
Grant
přidělen
50%
Grant
přidělen
Grant
přidělen
Žádosti
vyhověno
Grant
přidělen

Program

Akce

JCCR Jihočeského kraje (JčK) –
Elektrárna Temelín

Podpora Infocenter v rámci
Jč. Kraje
Podpora výstavby a
obnovy vodohospodářské
infrastruktury – kanalizace
Grantový program JčK
a ČOV – podpora
zpracování projektové
dokumentace
III. etapa rekonstrukce
POV – JčK
interiérů budovy OÚ
Jankov
Havarijní program
záchrany nemovitých
kulturních památek –
GP MK ČR
oprava střechy stodoly č.p.
7 – Jiří Pečený
Fin. podpora na vydání
knihy Holašovice – 10.
ROP – 2. výzva – Rozvoj
výročí zápisu na seznam
cestovního ruchu
památek UNESCO – knižní
publikace a propagační
materiály o Holašovicích.
Žádost o záštitu Selských
Prostředky rozpočtu JčK
slavností 2008 hejtmana
JčK
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra a
Prostředky rozpočtu JčK
detašovaného pracoviště v
Holašovicích
Podpora 10. výročí zápisu
GP JčK - podpora živé kultury
Holašovic na seznam
památek UNESCO
Orava kamenné zítky u
GP Jč. kraje - Nemovité kulturní
příjezdové cesty
památky
Holašovice – N. Ves
GP Jč.kraje na podporu
Generální oprava
jednotek sboru dobrovolných
zásahového požárního
hasičů obcí JČK
vozidla AVIE
Výstavba dětských hřišť
POV JčK
v obcích Jankov a
Holašovice
Výsadba aleje od polní
GP AOPK – výsadba ovocných
cesty od hřiště v Jankově
alejí v krajině
cca 500m – vše na k.ú.
obce Jankov
Zpracování Management
Grant Ministerstvo kultury ČR
plánu památky UNESCO
Holašovice

CELKEM
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Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace (tis. Kč)

75

75

302

205

375

300

593

560

623

576

50

50

300

300

150

100

143

100

165

115

155

62

48

43

430

301

3.409

2.787

Zastupitelstvo bere na vědomí stav v podaných žádostí a jejich výsledné
hodnocení. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí obce na celkové
realizaci akce. Za zpracování, podání, realizaci a vyúčtování žádostí a grantů
zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Příprava oslav 10. výročí zápisu vesnice Holašovice na seznam
památek UNESCO, příprava Selské slavnosti Holašovice 2008
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav na konání oslav 10. výročí
zápisu vesnice Holašovice na seznam památek UNESCO, které se konají v pátek
27.6.2008. Dále starosta informoval o stavu příprav na konání Selských slavností
v Holašovicích v roce 2008, které se konají 26. - 27.7.2008.
Zastupitelstvo schválilo návrhy smluv na organizaci Selských slavností 2008
s občanským sdružením SK Jankov a SH Holašovice ve stejném znění a finančním
plnění jako v roce 2007. Přípravu a podepsání smluvních vztahů zajistí starosta
obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé
Vesnice roku 2008 – výsledky soutěže Krajského kola
Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku hodnocení 14. ročníku krajského
kola o soutěže Vesnice roku 2008, kde naše obec v konečném umístění získala
ocenění Zelenou stuhu za nejlepší péči o životní prostředí a zeleň v obci a okolní
krajině. Toto umístění nás posouvá do celostátního kola, kde budeme soutěžit o
obec roku s nejlepší péčí o krajinu a zeleň v obci a jejím okolí.
Finančně to pro obec znamená, že má alokovány finanční zdroje na rok 2009
z programu „Plán obnovy venkova“ Jč. kraje ve výši 300 tis. Kč na konkrétní
projekt s 20% spoluúčastí obce a ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
dalších 600 tis. Kč opět na projekt v obci s 20% spoluúčastí z rozpočtu obce.
Vesnicí roku Jč. kraje pro rok 2008 se stala obec Malenice na Strakonicku.
Zastupitelstvo se usneslo, že do další schůze si všichni zastupitelé připraví
podněty a návrhy na jaké projety tyto finance v příštím roce využít. Pro obec
Jankov bude využita částka 600 tis. se spoluúčastí obce a pro obec Holašovice
bude využita částka 300 tis. se spoluúčastí obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projednání žádosti paní Horákové
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Horákové o snížení (odpuštění) částky za
vytápění pronajatých prostor za leden - květen 2008 (dofakturace cca 9.000,- Kč).
Zastupitelstvo se usneslo tuto žádost prozatím odložit a pověřuje starostu s paní
Horákovu celou situaci osobně projednat. Poté se k žádosti opětovně vrátí.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo schválilo odměnu pracovníkům obce pp. Žaludovi a Šturmovi za
první pololetí roku 2008 ve výši 7.000,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo návrh Obce Záboří na vzájemnou směnu pozemků
(především se jedná o lesní porosty) na k.ú. Holašovice dle předloženého návrhu.
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Zastupitelstvo s tímto návrhem předběžně souhlasí, nicméně pověřuje
místostarostu zjištěním dalších potřebných informací (k úplnému schválení takto
navržené koncepce směny pozemků do příštího zasedání zastupitelstva. Jedná se
zejména o cenu znaleckého posudku, odhadovanou dobu trvání realizace odhadu
a směny, návrh projednat s obecním hajným p. Ciprem apod.)

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Oznámení Obce Jankov o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a zásadách jejich
užívání.
Starosta zastupitelstvo informoval o právním aktu udělení symbolů z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zároveň požádal
zastupitelstvo o chválení dekretu „Oznámení Obce Jankov o znaku, vlajce,
barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání“

Výsledky hlasování:

Pro: 8

5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce
obce v zákonné lhůtě.
Příloha zápisu:
Příloha č.1 zápisu 06/2008 - Rozpočtového opatření č. 2/2008
Příloha č.2 - Oznámení Obce Jankov o znaku, vlajce, barvách a razítku obce a
zásadách jejich užívání.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta

Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
František Řezníček– člen zastupitelstva

Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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