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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 03/2014
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Moučka
Omluven: Stanislav Bauer – pracovní povinnosti, František Řezníček – nemoc
Hosté: Václav Žalud
Dne: úterý 11.3.2014
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. 02/2013
Bod č.2 – Projednání výsledku hospodaření obce Jankov za r. 2013 - „Hodnotící zpráva
za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za Obec
Jankov“
Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2014 (ČEVAK )
Bod č.4 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu interiéru 2NP IC Holašovice
Bod č.5 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na dokončení stavebních úprav KD
Jankov – exteriér a interiér 2014 KD Jankov
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2014
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2014 ověří Radek Maxa a Milan Kukla.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 02/2014
Při kontrole zápisu č. 02/2014 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 – Projednání výsledku hospodaření obce Jankov za r. 2013
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výsledky hospodaření vycházející ze
zpracované „Hodnotící zprávy za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu
státního závěrečného účtu za Obec Jankov“
Stručný výtah z této zprávy přinášíme níže:
Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočt v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího
Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
Nekonsolidované příjmy

2012
Upr.
rozpočet
6725

2013
skutečnost

upr. rozpočet

Rozdíl.skuteč.

% plnění

2013-2012

2013/2012

skutečnost

6661

7019

7590

929

113

Příjmy po konsolidaci

6725

6661

7019

6989

328

104

Nekonsolidované výdaje

6725

6056

8038

8003

1947

132

Výdaje po konsolidaci

6725

6056

7437

7403

1347

122

Financování – třída 8

0

-606

438

413

-193

68

Saldo-HV před konsolidací

0

606

-438

-413

193

68

Saldo-HV po konsolidaci

0

-606

438

413

-193

68

V roce 2013 byly dosaženy příjmy ve výši 7.590 tis. Kč, tj. o 929 tis. Kč více než v roce 2012.
Na tomto zvýšení celkových příjmů mají významný podíl především vyšší daňová výtěžnost
(o 727 tis. Kč). Přijaté transfery (dotace) byly v roce 2013 nižší o cca 163 tis. Kč. Nedaňové
příjmy a kapitálové příjmy byly oproti roku 2012 také nižší (pokles o 235 tis. Kč).
Výdaje v roce 2013 v částce 7.403 tis. Kč jsou oproti roku 2012 vyšší o 1.348 tis. Kč. Na
běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2012 vyčerpáno o 2.010 tis. Kč více, kapitálové
výdaje se snížily o 62 tis. Kč. Meziroční zvýšení výdajů bylo zapříčiněno vyšším rozsahem
investic do oprav a údržby obecních budov (Infocentrum, Kulturní dům Jankov, hostinec
Holašovice). Původně schválený rozpočet ve výši 4.800 tis. Kč byl navýšen o 2.657 tis. Kč na
celkových 7.457 tis. Kč. Skutečné nekonsolidované příjmy i výdaje obsahují převod částky
600.500,-- Kč z bankovního účtu v ČNB na běžný účet.
V roce 2013 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku cca. - 413 tis. Kč.
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů podle účelů v roce
2013
UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

-X

rozdíl Kč

Výkon státní správy

70.600

70.600

0

Celkem ze státního rozpočtu

70.600

70.600

0

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013
UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

749
749
749
360
304
710

Oprava zadního traktu a střech-hostinec
Holašovice
Oprava fasády a soklu – Infocentrum
Fungování informačního centra
Vodojem Holašovice
Regenerace návesního parku v Jankově
POV – Oprava interiéru – Infocentrum
Holašovice

X

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

341.876,00
168.124,00
190.000,00
180.000,00
50.000,00
165.541,00

341.876,00
168.124,00
190.000,00
180.000,00
50.000,00
165.541,00

0
0
0
0
0
0
0

1.095.541,00

1.095.541,00

0
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Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013
UZ
15002
34057
98071
98008

X

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

Výsadba krajinného prvku – k.ú.
Holašovice
Obnova vnějších omítek vč. soklu Infocentrum
Volby do Parlamentu ČR
Volby – prezident ČR

51.151,00
560.000,00
46.000,00
52.000,00

51.161,00
560.000,00
15.519,00
17.548,00

0
0
30.481,00
34.452,00

Celkem ze SF

709.151,00

644.228,00

64.923,00

Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního
rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.
V roce 2013 byly Obci poskytnuty dotace v celkové výši 1.875.292,-- Kč, které byly využity
následovně:
Fungování informačního centra v Holašovicích – úhrada mzdových nákladů informační
pracovnice, úhrada nákladů na opravu fasády a soklu, oprava interiérů budovy
(918.124,-- Kč)
Oprava zadního traktu a střech – hostinec Holašovice (341.876,-- Kč)
Regenerace návesního parku v Jankově (50.000,-- Kč)
Péče o krajinu – výsadba krajinného prvku v k.ú. Holašovice (51.151,-- Kč)
Rekonstrukce vodojemu Holašovice (180.000,-- Kč + 420.000,-- Kč z roku 2012)
Volby do Parlamentu ČR – nevyčerpaná část dotace bude vrácena při finančním
vypořádání v roce 2014
Volby – prezident ČR – nevyčerpaná část dotace byla vrácena v roce 2013 při
mimořádném finančním vypořádání
Oprava interiérů Infocentra – úhrada dodavatelských faktur (čerpáno 165.541,-- Kč)
Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku.
Obec nezaznamenala významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2013. Rozdíl mezi
realizovanými příjmy a výdaji ve výši -413 tis. Kč byl pokryt z finančních přebytků z minulých
let. V průběhu roku 2013 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů.
Ukazatel dluhové služby: 0%.

Celý obsah z Hodnotící zprávy za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního
závěrečného účtu za Obec Jankov najdete na www.jankovcb.cz
Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Strana 3 (celkem 6)

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností
ČEVAK a.s. na kalendářní rok 2014 pro obec Jankov. Cena vodného byla dle
předložené kalkulace schválena na úrovni roku 2013.
Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy vodného
Kalkulovaná cena pro vodné při dvousložkové formě
Měrná
jednotka

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

Kč

2013
27 035

%

Pohyblivá složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk

Vodné

11,83%

2014
27 035
11,83%

Kč

201 616

201 585

- z toho: ÚVN

Kč

175 291

175 291

- z toho: kalkulační zisk

Kč

26 294

26 294

Cena pohyblivé složky
Cena pohyblivé složky s DPH

Kč/m

3

28,80

28,80

Kč/m

3

33,12

33,12

Pozn.: v kalkulaci je uváděna pro rok 2013 sazba DPH - 15%

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu interiéru 2NP
IC Holašovice
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
zajištění podkladů, dodání projektové dokumentace a výkon souvisejících se
zajištěním přípravy neinvestiční akce „Oprava interiéru 2NP IC Holašovice“.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Kučera Jaroslav - zastupitel,
Maxa Radek – zastupitel,
Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční v úterý 29.4.2014 v 18:00 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 700.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 firmy, které výběrová komise
stanoví a vybere, ověření v oboru předpokladu provedených prací a to na základě
osobního jednání a komunikace s těmito potencionálními zájemci.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na „Dokončení stavebních
úprav KD Jankov – exteriér a interiér 2014 KD Jankov“.
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
stavební práce související se zajištěním dodávky akce „Dokončení stavebních úprav
KD Jankov – exteriér a interiér 2014 KD Jankov“.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Bürger František – místostarosta,
František Řezníček – zastupitel,
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Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční v úterý 29.4.2014 v 18:15 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 500.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo seznam firem, které budou poptány k podání nabídky na
uvedenou akci takto:
Povltavská stavební společnost s.r.o.,
Český Krumlov, Nádražní 265, PSČ 381 01,
IČ: 608 50 213
PRECIS BUILDING SE, České Budějovice
České Budějovice 2, Haklovy Dvory 2235, PSČ 370 05,
IČ: 281 47 499
RELASTAV s.r.o.,
Praha 7 - Holešovice, Bubenská 1536/43, okres Praha Hl.m., PSČ 170 00,
IČ: 248 00 481

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2014
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podání žádostí o grantovou podporu v roce
2014 z dostupných zdrojů viz tabulka.
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.
Tabulka:

Stav

Grantový program/financování

Žádost podána

POV – JčK

Schváleno

JčK – rozpočet kraje

Nevyhověno

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Schváleno

GP - MKČR

Celkové náklady na
realizaci
schválených či
předpokládaných
akcí (vyřazeny akce
Nevyhověno)

Název akce

Dokončení stavebních úprava KD
Jankov – exteriér a interiér 2014
Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2014 dle smluvních
podmínek

Program záchrany venkovských
nemovitých kulturních památek VPR,
VPZ – oprava čeledníku usedlosti
stodoly č.p. 22

CELKEM žádosti

500.000,- Kč

200.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

2.480.549,- Kč

1.736.384,- Kč

383.387,- Kč

300.000,- Kč

1.583.387,- Kč

1.200.000,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 14

383.387,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Poděkování
Zastupitelstvo poděkovalo obecnímu zaměstnanci p. Václavu Žaludovi za odvedené
služby obecnímu úřadu v uplynulých letech předáním pamětní plakety a popřálo mu
mnoho zdraví a vitality k odchodu do důchodu.
7.2.
Schválení rozpočtového opatření č.1/2014
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2014 dle Přílohy č.1 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 18.3.2014
Sejmuto:
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