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

Zápis č. 03/2009
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, Pavel Melmer
Omluven: nikdo
Hosté: Vlastimil Mičan, Jan Kozák
Dne: úterý 10.3.2009
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. 2/2009
Bod č.2 – Projednání a schválení ceny vodného na hospodářský rok 2009-2010 pro
místní část Jankov
Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Bod č.4 – Selské slavnosti 2009 – aktuální stav organizace
Bod č.5 - Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2009 ověří Pavel Melmer a Jaroslav Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 2/2009
Při kontrole zápisu č. 2/2009 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. K bodu Různé – využívání obecních pozemků občany obou obcí se
zastupitelstvo vrátí na květnovém zasedání zastupitelstva.
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Bod č.2 – Projednání a schválení ceny vodného na hospodářský rok 20092010 pro místní část Jankov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností 1.
JVS a.s. na hospodářský rok 2009 – 2010 pro obec Jankov. Cena vodného byla dle
předložené kalkulace navýšena o 2,48 hal oproti roku 2008.
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
26,17

0,00

26,17

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.

Pohyblivá složka(Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem
23,05
0,00
23,69
26,17
0,00
26,17
2,48
0,00
2,48

Z této ceny vodného za m3 je alokována 1,- Kč na fond oprav vodovodního řádu, jež
řídí a spravuje Obec Jankov (schváleno zastupitelstvem viz zápis 08/2008).
Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

Bod č.3 - Grantové žádosti 2009
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu a stavu vyúčtování v roce 2009 viz tabulka.

Hodnocení

Program

POV – JčK

Žádosti
vyhověno

Žádosti
vyhověno

GP MK ČR

Prostředky rozpočtu JčK

MMR – Vítězové vesnice roku

Grant Ministerstvo kultury ČR

Žádosti
nevyhověno

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

Akce
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
Rekonstrukce budovy
Infocentra v Holašovicích a
rekonstrukce KD v Jankově
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Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

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

430

300

703

300

200

200

840

600

320

225

12.141

8.756

Grant OPŽP

LEADER 08_13
Grant EU – Czech Point
Grant JčK
Grant JčK
Grant JčK

Regenerace zeleně na
návsi v Holašovicích a
výsadba nové aleje u IC
Holašovice
Výměna lamp veřejného
osvětlení v obci Jankov a
Holašovice
Zřízení místního pracoviště
obce Jankov Czech Point
jako služby pro občany
GP na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů
obcí JčK 2009
GP na podporu živé kultury
JčK
Rozšíření www stránek
obce Jankov

CELKEM

89

80

535

404

94

83

70

49

200

140

20

15

15.642

11.162

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasí se spoluúčastí obce na celkové realizaci uvedených akcí. Za zpracování,
podání, kontrolu plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta
obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zavedení místního pracoviště Czech POINT
s využitím dotace ze strukturálních fondů EU. Z předložených nabídek byla vybrána
jako nejvýhodnější nabídka firmy NEOTECH a.s., Pražská 228, Písek, se kterou
zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřít smlouvu o dodání technického a
technologického vybavení pro vybudování místního pracoviště Czech POINT.
Zastupitelstvo obce souhlasí s požadovanou spoluúčastí na projektu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Selské slavnosti 2009 – organizace
Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav v organizaci Selských slavností 2009.
zastupitelstvo se usneslo neměnit a zachovat filosofii organizace a pořádání Selských
slavností 2009. Nicméně v návaznosti na avizované snížení sponzorských příspěvků,
snížení finanční participace Jihočeského kraje na pořádání akce a předpokládaném
zvýšení vstupních nákladů na organizaci akce se zastupitelstvo usneslo, že se vrátí na
příštím zasedání k revizi ceny vstupného, poplatků za pronájem veřejného
prostranství (poplatkům za stánky) a schválení „budgetu“ na kulturní program
slavností (soubory a účinkující). Starosta připraví podklady k projednání z loňského
roku Selských slavností.
Bod č.5 – Různé
Projednání žádosti o prodej obecního pozemku
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Jana Kozáka o odkoupení obecního pozemku p.č.
2320, o výměře 93 m2 (trvalý travní porost) zapsaném na LV 1 Obec Jankov v k.ú.
Jankov z důvodu dlouhodobého využívání k soukromým účelům ve schválené ceně
150,- Kč za m2. Zastupitelstvo s prodejem pozemku souhlasí.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na školská a
předškolská zařízení v obci Dubné za r. 2008
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ
Dubné ve výši 3.002,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ
Dubné ve výši 122.350,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení rozpočtového opatření č. 1/2009
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2009 dle přílohy.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo touto formou nadále 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.

5.)

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude vyvěšen na úřední desce obce
v zákonné lhůtě.
Příloha č.1:
Rozpočtové opatření č.1/2009
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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