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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 03/2015
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, František Řezníček, Milan Kukla,
Marie Vaňková, Radek Maxa, Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 5.5.2015
Od: 19:00 hod
Místo: OÚ Jankov – zasedací místnost
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 k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva 2/2015
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2015
Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2014 v členění dle
zák. č.250/2000 Sb.:
•
Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací a finančních vztahů
za rok 2014
•
Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2014
•
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2014
•
Rozvaha k 31.12.2014
•
Příloha k 31.12.2014
•
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
•
Analytická předvaha k 31.12.2014
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
Bod č.4 – Schválení účetní závěrky 2014
Bod č.5 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2015 ověří Milan Kukla a František Řezníček.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Strana 1 (celkem 5)

Zdržel se: 0

5.)

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 2/2015
Při kontrole zápisu č. 2/2015 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky.
Veškeré další 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, investiční a neinvestiční akce 2015
2.1.
Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2015
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v
roce 2015 a o připravovaných a schválených investičních a neinvestičních záměrech
obce viz tabulka. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce
Jankov na celkové realizaci uvedených akcí popř. s jejich plným financováním
v uvedené výši (předpokládané či smluvně potvrzené). Za zpracování, podání, kontrolu
plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta obce.

Stav

Grantový
program/financování

Název akce

Schváleno,
Podepsána
Oprava hasičské klubovny
POV – JčK
Smlouva o dílo
Jankov
V realizaci
Schváleno,
Dodávka stavebních prací
Podepsána
Rozpočet obce Jankov 2015
a úprav v obcích Jankov a
Smlouva o dílo
Holašovice
V realizaci
Schváleno
Vybavení OÚ výpočetní
POV – JčK – SO Blanský les
V realizaci
technikou
Schváleno
JčK – rozpočet kraje
Viz níže
Schváleno
Oprava kamenných
Podepsána
Rozpočet obce Jankov 2015 a
chodníků a dlažeb – IC
Smlouva o dílo
krajský příspěvek
Holašovice a náves
V realizaci
UNESCO
Schváleno
Oprava barokních fasád
Rozpočet obce Jankov 2015 a
Přípravná fáze
historických objektů pam.
krajský příspěvek
projektu
chráněných statků
Realizováno,
VO Holašovice – přílož
Převzato,
Rozpočet obce Jankov 2015
kabelu
Zaplaceno.
Schváleno,
Obnova schodiště u
GP - MKČR – Program péče o
Podepsána
zadního vstupu budovy do
vesnické památkové rezervace
Smlouva o dílo
IC Holašovice č.p. 43
a zóny
V realizaci
(bývalé školy)
Schváleno, podpis GP – podpora
Technické úpravy VDJ
smlouvy o dílo
vodohospodářské infrastruktury Holašovice
CELKEM žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci schválených akcí a
grantů r. 15

Celkové
náklady na
realizaci
schválených
akcí
699.350,- Kč

130.000,- Kč

757.084,- Kč

0,- Kč

45.000,- Kč

33.000,- Kč
700.000,- Kč

285.311,- Kč

300.000,- Kč

57.389,- Kč

297.659,- Kč

180.000,- Kč

1.208.534,- Kč

550.000,- Kč

3.350.327,- Kč

1.593.000,- Kč
2.057.327,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

Zdržel se: 0

2.2.
Návrh rozkladu příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci
neinvestičních akcí v osadě Holašovice
Zastupitelstvo dále projednalo na základě aktuálního stavu VŘ návrh neinvestičních
akcí, které budou kryty z příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2015, viz
tabulka:
Název akce

Investiční/neinvestič
ní

Celkové
(odhadované)
náklady akce

Krytí
z prostředků
JčK 2015 (Kč)

Neinvestiční

285.311,- Kč

285.311,- Kč

Neinvestiční

297.659,- Kč

117.659,- Kč

Neinvestiční

300.000,- Kč

297.030,- Kč

Oprava kamenných chodníků a dlažeb – IC
Holašovice a náves UNESCO
Obnova kamenného schodiště u zadního vstupu
budovy bývalé školy Holašovice č.p. 43
Oprava barokních fasád historických objektů pam.
chráněných statků
Celkem

882.970,- Kč

700.000,- Kč

Konečné rozhodnutí zastupitelstva o podpoře aktivit z příspěvku rozpočtu Jč. kraje na
r. 2015 bude vysloveno po prověření všech nutných skutečností k předpokládané
realizaci uvedených akcí, zejména k akci „Oprava barokních fasád historických objektů
pam. chráněných statků“.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2014 v
členění dle zák. č.250/2000 Sb.:
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2014 a na základě projednání souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2014 a to bez výhrad. Návrh byl schválen v navrhované
podobě bez připomínek. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce
a to i v elektronické podobě od 20.4.2015 – 5.5.2015.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r. 2014
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2014
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2014
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k31.12.2014
• Rozvaha k 31.12.2014
• Příloha k 31.12.2014
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2014
• Analytická předvaha k 31.12.2014
• Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2014
Zastupitelstvo přijalo níže uvedená opatření k nápravě chyb a nedostatků, které
vyplývají ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014:
a) Nejpozději do 31. 8. 2015 bude provedena inventarizace účtů 078, 079, 081,
082, 088 a 408 ke dni 31. 12. 2014.
Zajistí: Inventarizační komise ve spolupráci s účetní Obce
b) Nejpozději do 31. 8. 2015 bude k inventurnímu soupisu účtu 374 (Krátkodobé
přijaté zálohy na transfery) přiložen dokument, který dokladuje stav tohoto
účtu k 31. 12. 2014.
Zajistí: Inventarizační komise ve spolupráci s účetní Obce
c) Nejpozději do 31. 8. 2015 bude proveden správný výpočet při stanovení
opravné položky k účtu 311 (Odběratelé). Správná hodnota bude zohledněna
u hodnoty účtu 194 (Opravné položky k odběratelům).
Zajistí: Účetní Obce ve spolupráci se starostou
d) Nejpozději do 31. 8. 2015 bude sepsán zápis z jednání se společností
Budějovický Budvar n.p. ohledně sporného vlastnictví majetku - předzahrádky
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u hostince v Holašovicích. Na základě tohoto zápisu bude provedeno správné
zaúčtování.
Zajistí: Starosta Obce ve spolupráci s účetní

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Schválení účetní závěrky 2014
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce k 31. 12. 2014 s dosaženým výsledkem
hospodaření ve výši 1.522.474,14 Kč.
Podklady účetní závěrky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu:
•
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014
•
Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2014
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2014

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Různé

5.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o zůstatku finančních prostředků na
účtech obce k 5.5.2015.

5.2.
Projednání a schválení výdajů na činnost školských zařízení sloužících
základní škole se společným školským obvodem
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení
sloužících základní škole v Dubném se společným školským obvodem pro obce Dubné,
Branišov, Čakov, Habří, Jankov, Kvítkovice, Lipí a Žabovřesky. Vyúčtování bylo
zastupitelstvem projednáno a schváleno v předloženém znění ve výši 66.182,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

5.3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení navýšení mzdy DPP účetní obce za výkon účetních služeb

Zastupitelstvo schválilo na návrh místostarostky obce navýšení mzdy za provádění
účetních služeb Obci Jankov současné účetní obce Ing. Pavlíně Dobešové o 2.500,- Kč
měsíčně k datu účinnosti 1.5.2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

5.4.

Proti: 0

Zdržel se: 1 Jílek

Schválení Dodatku č.1 k uzavřené Nájemní smlouvě.

Zastupitelstvo schválilo dodatečnou žádost Pavli Jinderlové, t.b. Holašovice 44 o
dlouhodobý pronájem (pacht) části obecního pozemku 2981/4 v k.ú. Holašovice, L.V.
1, o výměře cca 400 m2, druh pozemku ostatní plocha na dobu 10 let případnou opcí
za účelem realizace chovu jezdeckých koní. Oplocením uvažované části pozemku dle
zákresu v katastrální mapě nevzniká žádná překážka k případnému přístupu či jeho
omezení k zahradám hospodářských stavení. Záležitost bude řešena uzavřením Dodatku
č.1 k již uzavřené Nájemní smlouvě s žadatelkou na pozemek p.č. KN 2981/2 v k.ú.
Holašovice, L.V. 1, o výměře 5119 m2. Záměr o pronájmu visel na úřední desce obce
Jankov od 21.4.2015 – 5.5.2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

5.5.

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa

Prodej pozemku p.č. KN 3049/6

Zastupitelstvo odsouhlasilo na základě žádosti prodej pozemku p.č. 3049/6, o výměře
26 m2 v k.ú. Holašovice, druh pozemků – trvalý travní porost, žadateli Radku Moravcovi,
bytem Holašovice 66, 373 84 Dubné. Celková prodejní cena pozemku je 26 m2 x 40,-
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Kč/m2 =1.040,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Jankov od
21.4.2015 do 5.5.2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

5.6.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Projednání rozpočtových opatření č.1, 2, 3, a 4/2015

Zastupitelstvo bere na vědomí starostou obce schválená rozpočtová opatření, která
jsou přílohou tohoto zápisu: č. 1 ze dne 16. 1. 2015, č. 2 ze dne 16. 2. 2015, č. 3 ze
dne 10. 3. 2015 a č. 4 ze dne 11. 5. 2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 9
6.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce Jankov.
Přílohy zápisu:
Podklady účetní závěrky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu:
•
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2014
•
Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2014
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2014
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, a 4/2015
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 19.5.2015
Sejmuto:
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