Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

Zápis č. 02/2009
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Stanislav
Bauer, František Řezníček, Pavel Moučka, Radek Maxa, Marie Vaňková,
Omluven: Pavel Melmer - nemoc
Hosté: nikdo
Dne: úterý 10.2.2009
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. 1/2009
Bod č.2 - Grantové žádosti 2009
Bod č.3 - Schválení žadatelů o koupi stavebních parcel k výstavbě RD v obci
Holašovice - lokalita rybníka Nekysel
Bod č.4 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2009 ověří Pavel Moučka a Radek Maxa

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 1/2009
Při kontrole zápisu č. 1/2009 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.
Bod č.2 - Grantové žádosti 2009
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu a stavu vyúčtování v roce 2009 viz tabulka.
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Hodnocení

Program

Akce

JCCR Jihočeského kraje (JčK) –
Elektrárna Temelín

Podpora Infocenter v rámci
Jč. Kraje
Havarijní oprava
vodovodního řádu v obci
Holašovice cca 420 m
Havarijní program
záchrany nemovitých
kulturních památek –
oprava střechy stodoly č.p.
38 Holašovice
Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra a
detašovaného pracoviště
v Holašovicích
Rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice v
Jankově
Zpracování II. etapy
Management plánu
památky UNESCO
Holašovice

POV – JčK

GP MK ČR

Žádosti
vyhověno

Prostředky rozpočtu JčK

MMR – Vítězové vesnice roku

Grant Ministerstvo kultury ČR
Grant PRV - 5. výzva, Osa III,
Opatření III. - Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a
služby
Grant OPŽP

LEADER 08_13

Rekonstrukce budovy
Infocentra v Holašovicích a
rekonstrukce KD v Jankově
Regenerace zeleně na
návsi v Holašovicích a
výsadba nové aleje u IC
Holašovice
Výměna lamp veřejného
osvětlení v obci Jankov a
Holašovice

CELKEM

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

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

75

75

430

300

703

300

200

200

840

600

300

225

12.140,6

10.944,5

89

80

450

400

15.657

13.124

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí. 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.3 - Schválení žadatelů o koupi stavebních parcel k výstavbě RD v
obci Holašovice - lokalita rybníka Nekysel
Zastupitelstvo obce tímto informuje o výsledku jednání s p. J. Binderem ohledně
prodeje pozemků v jeho vlastnictví Obci Jankov za účelem uvažované výstavby
nových RD u rybníka Nekysel a další nabídky Obce Jankov p. Binderovi v této
záležitosti. Obec Jankov sděluje, že dne 21.1.2009 byli vysláni zástupci obce Jankov
ve složení p. Melmer, p. Moučka a pí. Vaňková za p. Binderem a uvedená nabídka
obce byla v osobním jednání p. Binderem finálně odmítnuta. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí.
Zastupitelstvo projednalo návrh předložený jmenovanou komisí pro přípravu
podkladů ke schválení zájemců o koupi stavebních parcel k výstavbě RD v obci
Holašovice - lokalita rybníka Nekysel parcel:
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Na stavební parcelu označenou č.1 o výměře 1.377m2 stavební plochy byla obdržena
jedna žádost, kterou předložili Jan a Gabriela Jílkovi, bytem Holašovice 57 a tato
žádost byla zastupitelstvu předložena komisí ke schválení. Zastupitelstvo schválilo
prodej stavební parcely manželům Jílkovým takto:

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Na stavební parcelu označenou č.2 o 1.020m2 stavební plochy byly obdrženy tři
žádosti, které předložili Radek Maxa, bytem Holašovice , Andrea Hálová, bytem
Holašovice 28, a Jan Šturma ml., bytem Holašovice 15. Z výčtu těchto žádostí byla
zastupitelstvu předložena komisí ke schválení žádost p. Radka Maxi. Zastupitelstvo
schválilo prodej stavební parcely R. Maxovi takto:

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

Bod č.4 - Různé
Zastupitelstvo projednalo a schválilo valorizaci odměn zastupitelů Obce Jankov
s platností od 1.2.2009 dle novely č.20/2009 Sb. dle přílohy č.1.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 3 k vnitřní organizační směrnici:
„Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů“.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo vyhodnotilo akci „Sousedské posezení občanů obou obcí s
občerstvením“ konané dne 24.1.2009 v sále KD Jankov a hodnotí ji opět jako akci
velice zdařilou. Celkové náklady na akci byly ve výši cca 18.500,- Kč. Zastupitelstvo
se usneslo, že bude nadále v této akci – „masopustní“ tradici pokračovat i v dalším
roce.
Zastupitelstvo touto formou oznamuje, že výběr obecních poplatků dle schválené
vyhlášky č.1/2009 se uskuteční takto:

Obec Jankov:

Středa 18.3.09 od 16.00 hod do 18.00 hod na obecním úřadě v Jankově

Obec Holašovice:

Pátek 20.3.09 od 18.00 hod do 20:00 hod ve formance „Jihočeské hospody“
v Holašovicích
Za výběr poplatků zodpovídá pokladní obce M. Vaňková.
Zastupitelstvo touto formou upozorňuje všechny občany obou obcí na platnost a
dodržování obecní vyhlášky č.1/2009 především části IV., kde se stanoví „Poplatek za
užívání veřejného prostranství“ a v čl. 12 jeho sazba. Zastupitelstvo vyzývá všechny
občany, kteří využívají obecní plochy ke složení dřeva (stavebního či palivového),
uskladnění soukromého materiálu či využívají obecní plochy za jiným soukromně
prospěšným účelem, aby si zjednali v tomto ohledu nápravu nebo písemně požádali
obec o stanovisko v této záležitosti v užívání obecních ploch či veřejného
prostranství. Termín „tolerance“ obce ke zjednání nápravy či požádání o stanovisko
obce byl zastupitelstvem stanoven do konce měsíce dubna 2009.
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5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
Příloha č.1:
Odměny zastupitelů Obce Jankov s platností od 1.2.2009
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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