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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Milan Kukla, Pavel Moučka, Stanislav Bauer
Omluven: František Řezníček, Radek Maxa – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 27.9.2012
Od: 20:00 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 zastupitelstvo vyzval k doplnění zastupitelstva obce. Požadavek na změnu nastal
z důvodu odstoupení stávajícího zvoleného člena zastupitelstva obce Jankov
v komunálních volbách ve dnech 15.-16.10.2010 Pavla Melmera, který ke dni změny
trvalého bydliště písemně oznámil, že z uvedeného důvodu nemůže ve smyslu volebního
zákona vykonávat funkci řádného zastupitele obce Jankov. Prvním náhradníkem na
kandidátce „Sdružení kandidátů pro rozvoj obcí Jankov a Holašovice“ byla Andrea
Hálová, která se písemně mandátu zastupitele obce Jankov vzdala z pracovních důvodů.
Dalším náhradníkem kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Jankov za volební
stranu „Sdružení kandidátů pro rozvoj obcí Jankov a Holašovice“ byl zvolen Pavel
Moučka, který mandát přijal a složil slib zastupitele do rukou starosty obce. Dále byl
Pavel Moučka zvolen jako člen finančního výboru, právě místo odstoupivšího Pavla
Melmera.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Dále 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. 05/2012
Bod č.2 – Schvální podmínek VŘ VDJ Holašovice
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r.2012
Bod č.4 – Vyhodnocení VŘ na dodavatele položení finální vrstvy asfaltového povrchu na
místní komunikaci - ZTV Holašovice – Nekysel
Bod č.5 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2012 ověří Pavel Moučka a Milan Kukla.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 05/2012
Při kontrole zápisu č. 05/2012 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 zastupitelstvem projednány a jejich stav je
popsán níže.
Bod č.2 Schválení podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby
vodojemu pro zásobování obyvatel pitnou vodou v Holašovicích
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
zajištění podkladů, dodání projektové dokumentace a výkon souvisejících
inženýrských činností pro zajištění přípravy investiční akce „Výstavba nového
dvoukomorového vodojemu v osadě Holašovice“ na základě zák. č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Bürger František – místostarosta,
Maxa Radek – zastupitel,
Jindřich Kunc – zástupce mandatáře.
Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční v úterý 9.10.2012 v 16:00 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.200.000,- Kč s DPH.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
Zastupitelstvo schválilo seznam firem, které budou poptány k podání nabídky na akci
Vodojem pro obec Holašovice takto:
VHS – Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice
IČ: 14499924
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Horní Skrýchov 25
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 26061015
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Oblast Vodohospodářské stavby
Branišovská 1713/35
370 05 České Budějovice
IČ: 48035599

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Strana 2 (celkem 5)

Zdržel se: 0

Bod č.3 – 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 2012/2013 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Stav

Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno

Realizováno,
zaplaceno

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
realizace veřejné osvětlení
UNIELEKTRO
přeložka a posílení vodovodu –
ČEVAK a.s.
přeložka a posílení vodovodu –
Jihobrik v.o.s.
kabeláž a osazení sloupů VO –
Elektro Borovka
terénní úpravy

Celkové náklady
na realizaci akce

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

170.164,- Kč

0,- Kč

552.336,- Kč

0,- Kč

109.838,- Kč

0,- Kč

33.884,- Kč
86.400,- Kč
70.000,- Kč

0,- Kč

34.658,- Kč
15.000,- Kč

Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
vyúčtováno

POV – JčK

ZTV Holašovice - vybudovaní nové
komunikace (podloží) k nové
výstavbě RD u Nekyselu

337.056,- Kč

130.000,- Kč

Grant schválen

GP MK ČR

Program pro památky UNESCO –
Management Plan VPR Holašovice
UNESCO - III. etapa

300.000,- Kč

200.000,- Kč

Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek –
oprava střechy IC v Holašovicích

765.173,- Kč

400.000,- Kč

JčK – rozpočet kraje

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2012 dle podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Výstavba nového vodojemu
Holašovice

1.150.000,- Kč

600.000,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2012

Nákup zahradního traktoru –
sekačky Holašovice

79.920,- Kč

0,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2012

Zpevnění komunikace u VDJ Jankov

177.516,- Kč

0,- Kč

314.304,- Kč

0,- Kč

44.428,- Kč

0,- Kč

82.073,- Kč

38.667,- Kč

462.000,- Kč

269.500,- Kč

9.600,- Kč

0,- Kč

5.494.350,- Kč

2.338.167,- Kč

Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
vyúčtováno
Příspěvek
schválen –
definice smlouvy
Grant schválen
VŘ na dodavatele
stavby
Realizováno,
zaplaceno
Akce schválena
V realizaci
Akce schválena
V realizaci
Akce schválena v
realizaci
Grant schválen
V realizaci

GP (Havarijní program) MK ČR

Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012

Realizace asfaltového povrchu
komunikace ZTV Holašovice
Nekysel
Oprava hřebenových šablon KD
Jankov

POV – JčK (SO Blanský les)

Vybavení obcí – nákup projekční TV
do IC Holašovice, mobilní ozvučení

Žádost podána

LEADER – MAS Netolicko

Výměna stožárů a svítidel VO
Jankov

V realizaci

Rozpočet obce Jankov 2012

Nové www stránky obce Jankov

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

Strana 3 (celkem 5)

3.156.183,- Kč

Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov 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

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Vyhodnocení VŘ na dodavatele položení finální vrstvy
asfaltového povrchu na místní komunikaci - ZTV Holašovice – Nekysel
Zastupitelstvo projednalo a schválilo místostarostu předložené nabídky na provedení
služeb - položení finální vrstvy asfaltového povrchu na místní komunikaci - ZTV
Holašovice – Nekysel.
Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
1. OK Signistav s.r.o. – Opravy komunikací v ceně 314.304,- Kč s DPH
2. SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS JIH - v ceně 319.404,- Kč s DPH
3. STRABAG a.s. OZ ČB – v ceně 359.682,- Kč s DPH
Zastupitelstvo dále schválilo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, jež byla
nedílnou součástí nabídky. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem této smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 - Jílek

Bod č.5 – Různé

5.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

5.2.
Pozvánky a podpora společenských či kulturních akcí do konce
roku 2012

Zastupitelstvo zde předkládá seznam společenských či kulturních akcí, které sama
pořádá a podporuje či je spoluorganizuje ve spolupráci s místními občanskými
sdruženími a spolky do konce roku 2012 takto:
Výlov obecního rybníka Nekysel v Holašovicích, v sobotu dne 13. října cca od
8:00 hod.
Posvícení v Holašovicích se uskuteční v sobotu dne 20.10.2012 od 20:00 hod
v sále Jihočeské hospody v Holašovicích.
Posvícení v Jankově se uskuteční v sobotu dne 10.11.2012 od 20:00 hod v
sále KD Jankov.
Kateřinské heligonky v Holašovicích se uskuteční v neděli dne 25.11.2012 od
14:00 hod v sále Jihočeské hospody v Holašovicích.
Adventní rozsvícení Vánočního stromu v Jankově a Holašovicích
•
v Jankově na návsi v neděli dne 2.12. 2012 v 16:45 hod,
•
v Holašovicích na návsi v neděli dne 2.12. 2012 v 17:30 hod,
Veselé hrátky s čertem se uskuteční v pátek 7.12.2012 v sále KD Jankov od
17:00 hod.
Tradiční posezení seniorů našich obcí se uskuteční v sobotu 8.12.2012 od
14:00 hod v sále KD Jankov.
Bližší informace ke pořádání těchto akci bude zasláno v připravovaném zpravodaji
obce Jankov, který bube místním obyvatelům doručen přímo do schránek.
Zastupitelstvo schvaluje těmto akcím finanční podporu.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.3.
Komunitní plánování – příprava investičních a neinvestičních akcí
na r. 2013 a další roky ve spolupráci s občany

Starosta informoval zastupitele o přípravě plánů projektů, investičních a
neinvestičních akcí obce Jankov pro období roku 2013 a 2014.
Navrhované akce budou podrobeny rozboru a diskusi. Vybrané aktivity pak budou
zapracovány do návrhu rozpočtu obce pro rok 2013 a rozpočtového výhledu na rok
2014 – 2017.
Zastupitelstvo rozhodlo do této aktivity zapojit i samotné občany, kteří mohou své
náměty předkládat na říjnové schůzi zastupitelstva obce Jankov, která se bude konat
23.10.2012 či zaslat návrh písemně na obecní úřad v Jankově do 20.10.2012.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

5.4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Oprava střechy – hřebenových šablon KD Jankov

Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy PRECIS-CZ a.s. na opravu hřebenových šablon
na KD Jankov dle zadání v ceně 44.428,- Kč s DPH. Práce budou provedeny na
základě objednávky v co nejkratším čase.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

5.5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Vyhodnocení jednodenního výletu seniorů našich obcí

M. Vaňková a starosta obce informovali o výsledku jednodenního výletu seniorů našich
obcí do města Telče. Celá akce byla hodnocena samotnými účastníky a
zastupitelstvem velice kladně. Náklady na organizaci akce byly uhrazeny z rozpočtu
obce 2012. Zastupitelstvo vyslovilo poděkování M. Vaňkové za hladkou organizaci
zájezdu.
6.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 4.10.2012
Sejmuto:

Strana 5 (celkem 5)

