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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Milan Kukla
Omluven: Pavel Melmer, Stanislav Bauer
Hosté: nikdo
Dne: úterý 13.3.2012
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
2.) Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
3.) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 01/2012
Bod č.2 – Návrh ceny vodného a stočného pro obec Jankov na r. 2012 (ČEVAK )
Bod č.3 – KD Jankov – vyhodnocení V. etapy rekonstrukce objektu – vybavení sálu
novými židlemi a stoly, akustika
Bod č.4 – Stav rekonstrukce interiérů IC Holašovice, řešení veřejná turistická WC
Bod č.5 – Projednání nákupu nového zahradního traktoru pro osadu Holašovice
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2012
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2012 ověří Milan Kukla a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 01/2012
Při kontrole zápisu č. 01/2012 nebyly zastupitelstvem shledány žádné 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 pro obec Jankov na r. 2012
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností
ČEVAK a.s. na kalendářní rok 2012 pro obec Jankov. Cena vodného byla dle
předložené kalkulace navýšena o 2,59 hal s DPH oproti roku 2011.
Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy
vodného a stočného
Kalkulovaná cena pro vodné při dvousložkové formě
Měrná
jednotka

Text
Pevná složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk
- podíl z celkových ÚVN a zisku

Kč

2011
25 915

%

Pohyblivá složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk

Vodné

11,87%

2012
26 280
11,53%

Kč

192 436

201 616

- z toho: ÚVN

Kč

167 335

175 318

- z toho: kalkulační zisk

Kč

25 101

26 298

Cena pohyblivé složky
Cena pohyblivé složky s DPH

Kč/m

3

27,49

28,80

Kč/m

3

30,24

32,83

Pozn.: v kalkulaci je uváděna pro rok 2012 sazba DPH - 14%

Navýšení této ceny vodného je zejména z důvodu:
1,- Kč za m3 je alokováno na fond oprav vodovodního řádu, jež řídí a spravuje Obec Jankov
(schváleno zastupitelstvem viz zápis 08/2008),
zvýšením sazby DPH z 10% na 14%,
zvýšením nákladové ceny za vodu převzatou od JVS o 3%,
navrženým zvýšením ceny nájmu infrastruktury o 23% (toto navýšení bude vráceno formou
nájmu obci Jankov).
Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - KD Jankov – vyhodnocení V. etapy rekonstrukce objektu –
vybavení sálu novými židlemi a stoly, řešení akustiky sálu
Zastupitelstvo projednalo investiční akci V. etapy rekonstrukce objektu KD Jankov –
vybavení sálu novým nábytkem a řešení akustiky sálu.
Zastupitelstvo konstatovalo spokojenost s provedenými pracemi a vybavením.
Zastupitelstvo je přesvědčeno, že zrekonstruované interiéry zařízení budovy KD
Jankov budou sloužit široké veřejnosti ku prospěchu, zábavě, kulturnímu a
společenskému vyžití a přispějí k reprezentaci obce.
Zastupitelstvo dále schválilo nabídku na dovybavení oken ve formance Jankov
horizontálními žaluziemi (imitace dřeva - zlatý dub) včetně montáže a dopravy v ceně
11.313,- Kč s DPH. Objednávku zajistí starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Stav rekonstrukce interiérů IC Holašovice, řešení veřejná
turistická WC
Zastupitelstvo projednalo stav prací na akci opravy interiéru informačního centra
Holašovice. Jedná se o opravu úklidové místnosti, koupelny a sprchy, kuchyňky, vč.
řešení rozvodů topení a vody, obkladů a dalších prací. Zastupitelstvo vzalo informaci
na vědomí.
Starosta zastupitelstvo informoval, že byly odstraněny (demontovány) zastaralé a
nevyhovující veřejná venkovní WC u IC Holašovice. Zastupitelstvo vzalo informaci na
vědomí a zároveň projednalo alternativy řešení dostupných venkovních WC pro
turisty a návštěvníky památky Holašovice a rozhodlo posoudit možnosti využívat nově
zrekonstruované WC v IC Holašovice i v případě zavření budovy infocentra. Možnosti
takovéhoto využívání projedná a zajistí starosta obce.
Bod č.5 – Projednání nákupu nového zahradního traktoru pro osadu
Holašovice
Zastupitelstvo schválilo nákup nového zahradního traktoru včetně vozíku pro potřeby
údržby osady Holašovice. Řešením nákupu zastupitelstvo pověřuje starostu obce a p.
R. Maxu.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce v r. 2012
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu realizace schválených rozpočtových a
mimořádně schválených investičních akcí obce s informací o stavu podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2012 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Stav

Akce
schválena
Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno
Akce
schválena – v
realizaci

Grantový
program/financování

Rozpočet obce Jankov 2012

Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012

Název akce
Oprava interiéru infocentra
Holašovice - III. etapa –
kuchyně, koupelna, úklid.
místnost – obklady, voda,
topení, apod.
Vybavení sálu KD Jankov –
nové stoly a židle
Řešení akustiky sálu KD
Jankov
ZTV Holašovice Nekysel –
řešení VO, vodovod

ZTV Holašovice - vybudovaní
nové komunikace k nové
výstavbě RD u Nekyselu
Program pro památky
UNESCO – Management Plan
Žádost podána GP MK ČR
VPR Holašovice UNESCO III. etapa
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
Žádost podána
GP (Havarijní program) MK ČR památek – oprava střechy IC
v Holašovicích
Žádost podána
Podpora památky UNESCO u
– v procesu
JčK – rozpočet kraje
prostředků JčK 2011 dle
realizace
podmínek
Realizace projektu
Tvorba krajiny a podpora
Žádost podána
Regenerace zeleně náves
biodiverzity JčK
intravilánu obce Jankov
Výstavba vodohospodářské
Výstavba nového vodojemu
Žádost podána
infrastruktury JčK
Holašovice
Akce
Nákup zahradního traktoru –
Rozpočet obce Jankov 2012
schválena
sekačky Holašovice
Akce
Zpevnění komunikace u VDJ
Rozpočet obce Jankov 2012
schválena
Jankov
CELKEM žádosti
Žádost podána POV – JčK

Celkové
náklady na
realizaci akce

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

160.000,- Kč

0

552.336,- Kč

0

109.838,- Kč

0

230.000,- Kč

0

380.000,- Kč

200.000,- Kč

300.000,- Kč

200.000,- Kč

765.173,- Kč

400.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

81.000,- Kč

72.000,- Kč

1.150.000,- Kč

805.000,- Kč

84.000,- Kč
200.000,- Kč
4.712.347,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 12

2.377.000,- Kč
2.335.347,- Kč

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí do grantových schémat.
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: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Pozemkové úpravy k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval, že byla odeslána oficiální písemná žádost na
Pozemkový úřad v Českých Budějovicích, Rudolfovská tř. 493/80, 370 78 Č.
Budějovice k zahájení pozemkových úprav dotčených katastrálních území obce
Jankov, k.ú. Jankov u Českých Budějovic a k.ú. Holašovice. K uvedenému obec
Jankov získala podporu vlastníků dotčených pozemků, včetně souhlasu ZD Skalka
Jankov se sídlem v Lipí. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
7.2.
Stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
7.3.
Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Dubné
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů na školská
zařízení za žáky obce Jankov, kteří plnili povinnou školní docházku v ZŠ Dubné v r.
2011.
 Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Dubné
ve výši 170.011,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.4.
Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Dubné
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů za
předškolská zařízení za žáky obce Jankov, kteří navštěvovali MŠ Dubné v r. 2011.
 Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Dubné
ve výši 11.894,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.5.
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.1/2012
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2012 dle Přílohy č.1 tohoto
zápisu. Zastupitelstvo schválilo, že aktuální schodek rozpočtu obce Jankov za leden a
únor roku 2012 ve výši cca 140 tis Kč bude kryt z přebytků minulých let.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.6.
Dar pro zřízení babyboxu v Českých Budějovicích
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o finanční podporu OS Babybox pro odložené
děti STATIM, na zřízení nového babyboxu v Českých Budějovicích na budově
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, ul. Boženy
Němcové a rozhodlo o podpoře této aktivity finančním darem ve výši 2.000,- Kč.
Vyřízením potřebných formalit pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

7.7.
Realizace vodovodního řadu a přípojek ZTV Holašovice – Nekysel
Zastupitelstvo schválilo realizaci vybudování nového vodovodního řadu a přípojek
k výstavbě nových RD v lokalitě Nekysel, k.ú. Holašovice takto:
výkopové a terénní práce vč. zapískování provede firma Jihobrik v.o.s. v ceně
64.000,- Kč s DPH,
dále firma Jihobrik v.o.s. provede začišťovací práce jižní strany hráze rybníka
Nekysel v ceně 6.000,- Kč s DPH,
vodoinstalační práce provede firma ČEVAK a.s. v ceně cca 80.000,- Kč s DPH.
Zajištěním smluvního vztahu s dodavateli prací, organizací prací a přebráním
provedených prací zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 2 Maxa, Jílek

7.8.
Schválení příspěvků na kulturní akce
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvky pořadatelům kulturních akcí konaných v
obcích v uplynulých měsících takto:
27.1.2012 – Hasičský bál SDH Holašovice
500,- Kč
29.1.2012 – Maškarní bál MŠ Čakov
2.500,- Kč
11.2.2012 – Maškarní bál Holašovice
500,- Kč
17.2.2012 - Hasičský bál SDH Jankov
500,- Kč
3.3.2012 – Sportovní ples SK Jankov
500,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.9.
Schválení navrhované směny pozemků mezi Obcí Jankov a Jihočeským
krajem
Zastupitelstvo obce Jankov projednalo a schválilo směnný převod pozemků formou
směnné smlouvy mezi Obcí Jankov u Českých Budějovic a Jihočeským krajem takto:
Pozemky ve vlastnictví obce Jankov LV 1 pod komunikací III. třídy 14324
Katastrální území
Parcela
Výměra v m2
Komunikace
Jankov u Českých
2552/9
část
Část pod komunikací
Budějovic
č. III/14324
Jankov u Českých
2552/10
21
III/14324
Budějovic
Holašovice
4072/5
138
III/14324
budou převedeny do vlastnictví Jihočeského kraje.
Pozemky ve vlastnictví Jihočeského kraje, které jsou nabízeny ke směně
formou směnné smlouvy v k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice:
Katastrální území
Parcela
Výměra
Poznámka
v m2
Jankov u Českých Budějovic
2552/4
31
Jankov u Českých Budějovic
2552/4
938
Jankov u Českých Budějovic
2551/18
38
Jankov u Českých Budějovic
2036
254
Holašovice
3028/5
49
budou převedeny do vlastnictví Obce Jankov.
Záměr obce Jankov o směně uvedených pozemků mezi oběma právními subjekty visel
na úřední desce od 17.2.2012 do 12.3.2012 a to i v jeho elektronické podobě.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření č. 1/2012
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 20.3.2012
Sejmuto:
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