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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2015
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková,
Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová, Milan Kukla, Radek Maxa
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 20.10.2015
Od: 18:30 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 zápisu č. 05/2015
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2015 – stav plnění
Bod č.3 – Schválení podkladů výběrového řízení nové pracovnice IC Holašovice
Bod č.4 – Schválení výběrového řízení na pronájem koloniálu Holašovice a obchodu Jankov
Bod č.5 – Řešení vodohospodářské situace v osadě Holašovice
Bod č.6 – Schválení podkladů pro sestavování návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2016
Bod č.7 – Rozpočtové opatření č.9/2015
Bod č.8 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 9
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2015 ověří Milan Kukla a Andrea Wolfová.

Výsledky hlasování:
Pro: 9
5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 5/2015
Při kontrole zápisu č. 5/2015 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.
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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.
Tabulka:
Stav

Grantový
program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci
schválených akcí

Realizováno a
vyúčtováno

POV – JčK, rozpočet obce 2015

Oprava hasičské klubovny
Jankov - II. Etapa - SOD

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce Jankov 2015

Vícepráce dodatek č.1 k SOD
- oprava hasičské klubovny
Jankov - II. etapa

62.403,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2015

SOD - oprava septiku budovy
hasičárny obce Jankov

68.730,- Kč

Schváleno,
v realizaci
Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce Jankov 2015

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce Jankov 2015

Realizováno a
vyúčtováno

POV – JčK – SO Blanský les

Vybavení OÚ výpočetní
technikou

JčK – rozpočet kraje

Viz níže

Realizováno a
vyúčtováno
Realizováno a
vyúčtováno
Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce Jankov 2015 a
krajský příspěvek
Rozpočet obce Jankov 2015 a
krajský příspěvek

SOD - Dodávka stavebních
prací a úprav v obcích
Jankov a Holašovice
Vícepráce - dodávka
stavebních prací a úprav
v osadě Holašovice

SOD - Oprava kamenných
chodníků a dlažeb – IC
Holašovice a náves UNESCO
Vícepráce dodatek č.1.
k SOD - Oprava kamenných
chodníků a dlažeb – IC
Holašovice a náves UNESCO

699.350,- Kč

757.084,- Kč

39.990,- Kč

54.297,- Kč

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce Jankov 2015

VO Holašovice – přílož
kabelu

Schváleno,
v realizaci

Rozpočet obce Jankov 2015

Nákup a osazení 5ti Ks
nových sloupů VO Holašovice

Realizováno a
vyúčtováno

GP - MKČR – Program péče o
vesnické památkové rezervace a
zóny

Realizováno a
vyúčtováno

GP – podpora vodohospodářské
infrastruktury

Schváleno,
v realizaci

Rozpočet obce Jankov 2015

Vícepráce k realizaci posílení
VDJ Holašovice – připojení
hlubinného vrtu na VDJ

110.000,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2015

Oprava kamenné zídky na
sucho na obecním pozemku
p.č. 3028/5, k.ú. Holašovice,
ve vlastnictví obce Jankov

19.500,- Kč

500.000,- Kč
57.389,- Kč

105.651,- Kč
297.659,- Kč

180.000,- Kč

1.208.534,- Kč

550.000,- Kč

4.294.768,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci schválených akcí a grantů r. 15

Proti: 0
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1.586.792,- Kč
2.707.976,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

26.792,- Kč

285.311,- Kč

Oprava barokních fasád
historických objektů pam.
chráněných statků

CELKEM žádosti

0,- Kč

700.000,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2015 a
krajský příspěvek

Schváleno

130.000,- Kč

28.870,- Kč

Schváleno,
v realizaci

Obnova schodiště u zadního
vstupu budovy do IC
Holašovice č.p.43 (bývalé
školy)
Technické úpravy VDJ
Holašovice

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
Starosta předložil zastupitelstvu návrh na vyúčtování příspěvku z rozpočtu Jihočeského kraje
v roce 2015, týkajícího se krytí neinvestičních akcí realizovaných v osadě Holašovice UNESCO,
viz tabulka:
Název akce
Oprava kamenných chodníků a dlažeb – IC Holašovice a
náves UNESCO
Obnova kamenného schodiště u zadního vstupu budovy
bývalé školy Holašovice č.p. 43
Oprava fasád budov pam. chráněných statků Holašovice
náves
Celkem

Investiční/
neinvestiční

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

394.270,- Kč

293.030,- Kč

977.240,- Kč

700.000,- Kč

Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení podkladů VŘ nové pracovnice IC Holašovice
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo vypsat výběrové řízení na pozici
pracovníka Informačního centra v Holašovicích takto:
Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání,
• znalost min. jednoho světového jazyka (preference AJ – slovem i písmem),
• další znalost světového jazyka výhodou,
• komunikační schopnosti, schopnost řešit operativně vzniklé situace,
• operativně schopnost doprovodu skupin a výkladu o památce,
• samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu,
• rámcová znalost komunální politiky výhodou,
Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí,
• zapojení do společenských a kulturních projektů obce Jankov jak stávajících, tak
připravovaných,
• samostatné řízení informačního centra, jeho provozu a organizace,
• maximální ochotu a vstřícnost samosprávy obce se podílet na rozvoji IC
v Holašovicích,
• zapojení do problematiky administrativy místní samosprávy,
Pracovní doba 8 hod:
• Sezónní - úterý – sobota od 1.4. – 31.10. 9:00 – 17:00 (dle dohody)
• Mimosezónní: pondělí – pátek od 1.11. – 30.3. 8:00 – 16:00 nebo dle dohody
• Svátky - dle dohody
Nástup:
• od 1.3.2016 nejdéle od 1.4.2016 nebo dle dohody
Platové podmínky:
• dle zařazení uchazeče do platové tabulkové tarifní třídy (dosažené vzdělání, délka
praxe, kvalifikace apod.) popř. dohodou.
Zájemci mohou své nabídky se strukturovaným životopisem ve formátu word v českém a
anglickém jazyce zasílat do 30.11.2015 na adresu obecního úřadu v Jankově nebo e-mailem
na adresu jan.jilek@popronsystems.cz. Rozhodnuto o novém pracovníkovi by mělo být do
konce roku 2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení VŘ na pronájem koloniálu Holašovice a obchodu Jankov
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo vypsat výběrové řízení na pronájem
obchodu smíšeného zboží v Jankově (KD Jankov č.p. 13) a Koloniálu v Holašovicích č.p. 23.
Zájemci mohou svůj zájem o pronájem nebytových – podnikatelských prostor za účelem
provozování obslužnosti obyvatel předkládat své žádosti do 30.11.2015 na adresu obecního
úřadu. Součástí žádosti o pronájem bude doložení živnostenského oprávnění k způsobu
provozování živnosti nebo připravenost k jeho získání. Případné bližší informace poskytneme na
telefonním čísle starosty či místostarosty obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Řešení vodohospodářské situace v osadě Holašovice
Zastupitelstvo projednalo stav vodohospodářské situace v osadě Holašovice s tímto výsledkem.
Starosta zastupitelstvu předložil návrh na zpracování studie napojení na vodovodní soustavu
JVS (Římov) v několika variantách. Zastupitelstvo návrhy posoudilo a prozatím odložilo s tím,
že půjde cestou posílení vlastních zdrojů a pramenišť, dále v součinnosti se ZD zrealizují
napojení provozů výkrmu prasat na samostatný zdroj (hlubinný vrt) a po odčerpání a rozboru
vzorků se napojí oba vrty v lese na VDJ Holašovice. Zastupitelstvo s touto koncepcí souhlasí a
přijme opatření k realizaci těchto činností v rámci sestavování rozpočtů r. 2016 popř. 2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení podkladů pro sestavování návrhu rozpočtu obce Jankov na r.
2016
Každý z přítomných zastupitelů přednesl svůj návrh na realizaci investičních a neinvestičních
akcí, které navrhuje zařadit do rozpočtu obce Jankov 2016 resp. z účasti na možných
grantových programech v roce 2016.
Jedná se o následující investiční a neinvestiční akce:
Osada Jankov:
• Exteriérová oprava kaple Jankov – kulturní památka - bude řešeno z rozpočtu na r.
2016 pouze v případě, že realizace bude podpořena získáním dotace z MK ČR, JčK, MAS
• Interiérová oprava kaple Jankov - bude řešeno z rozpočtu na r. 2016 pouze v případě,
že realizace bude podpořena získáním dotace – MK ČR, JčK, MAS, v návaznosti na
celkový rozpočet akce opravy kaple v Jankově lze rozdělit na dvě etapy
• vybavení klubovny nad hasičskou zbrojnicí Jankov – nábytek a kuchyňka – rozpočet
obce
• rekonstrukce požární nádrže Jankov na návesní rybníček dle PD – pouze v případě, že
realizace bude podpořena získáním dotace z GP Jihočeského kraje
Osada Holašovice:
• řešení vodohospodářské situace osady Holašovice – posílení pramenních jímek a vrtů,
a napojení na VDJ Holašovice – rozpočet obce
• realizace vrtu ve spolupráci se ZD SKALKA pro napájení areálu živočišné výroby –
rozpočet obce
• řešení rozšíření parkoviště u IC Holašovice - GP Jihočeského kraje
• oprava zvonice a fasády návesní kaple Holašovice - GP Jihočeského kraje
• zajištění a vybudování nového stanoviště pro kontejnery na netříděný odpad v osadě
Holašovice – vytipována nová lokalita u rybníka Nekysel, kde budou kontejnery
umístěny pod nově zbudovaným přístřeškem s odpovídajícím přístupem pro občany a
svozový vůz – řešeno celkově z rozpočtu obce
• pořízení nového mobiliáře – koše, lavičky, směrníky - GP Jihočeského kraje
• poutače UNESCO – GP Jihočeského kraje
• realizace veřejných turistických WC v místě skladu části koloniálu č.p. 23 Holašovice GP Jihočeského kraje
Na základě předložených návrhů zastupitelstvo ukládá starostovi a finančnímu výboru u
výše uvedených akcí, na kterých se prioritně shodlo, že je má zařadit do návrhu rozpočtu
obce Jankov na r. 2016. Projednání návrhu rozpočtu bude mj. předmětem jednání dalšího
zastupitelstva.
• Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.7 – Rozpočtové opatření č.9/2015
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou obce schválené rozpočtové opatření č.8 ze dne 18.8.
a schvaluje rozp. opatření č.9 ze dne 1.9.2015. Rozp. opatření je přílohou tohoto zápisu.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé

8.1.

Finanční dar MŠ Čakov

Zastupitelstvo schválilo MŠ Čakov o finanční dar na zakoupení hraček a pomůcek pro potřeby
MŠ Čakov ve výši 5.000,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

8.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Prodej pozemku T. Kučera

Na základě předloženého znaleckého posudku k odhadu bonity pozemku p.č. 2221/8, o výměře
182 m2 v k.ú. Jankov, druh pozemků – lesní pozemek, byla stanovena cena soudním znalcem
1.000,- Kč. Zastupitelstvo rozhodlo žadateli Tomášovi Kučerovi, bytem Jankov 60, 373 84
Dubné, pozemek prodat za cenu 3.640,- Kč (182 m2 x 20,- Kč/m2). Záměr prodeje pozemku byl
zveřejněn na úřední desce obce Jankov od 8.6.2015 do 23.6.2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

8.3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Žádost o poskytnutí příspěvku Božena Velanová

Zastupitelstvo projednalo obdrženou žádost na poskytnutí účelového příspěvku opravy fasády
domu č.p.12, k.ú. Holašovice náves, který není památkově chráněným objektem. Vzhledem ke
zdůvodnění a obsahu žádosti zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím příspěvku na opravu fasády
ve výši 33.612,- Kč (50% ceny opravy části fasády objektu). Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce zajištěním smluvního vztahu o poskytnutí příspěvku a následným zajištěním jeho doložení
(vyúčtování).

Výsledky hlasování:
Pro: 5

8.4.
Jankov

Proti: 1

Zdržel se: 3

Projednání vyúčtování nákladů elektrické energie za příslušná odběrná místa obce

Zastupitelstvo se zabývalo vyúčtováním nákladů elektrické energie za příslušná odběrná místa
obce Jankov za uvedené zúčtovací období roku (viz tabulka).
Odběrné místo
Kaplička Jankov
Veřejné osvětlení Jankov
Hasičárna Holašovice
IC Holašovice – provoz
Hasičárna Jankov
Pedikůra Jankov (KD Jankov)
Obecní úřad
Veřejné osvětlení Holašovice
Celkem období

2013/2014
7.444,- Kč
33.308,- Kč
12.606,- Kč
18.869,- Kč
3.141,- Kč
6.078,- Kč
60.472,- Kč
30.210,- Kč
172.128,- Kč

2014/2015
5.616,- Kč
31.356,- Kč
7.095,- Kč
15.575,- Kč
3.908,- Kč
5.471,- Kč
60.745,- Kč
28.480,- Kč
158.246,- Kč

Rozdíl 14/15 vs
13/14
-1.828,- Kč
- 1.952,- Kč
- 5.511,- Kč
- 3.294,- Kč
767,- Kč
- 607,- Kč
273,- Kč
- 1.730,- Kč
- 13.882,- Kč

Zastupitelstvo konstatovalo, že náklady za spotřebu el. energie za odběrná místa mají stabilní
tendenci díky opatřením obecního úřadu a klesající ceně energie na trhu. Zastupitelstvo vzalo
informaci starosty na vědomí.

8.5.

Udělená pokuta Česká obchodní inspekce (ČOI)

Starosta zastupitelstvo informoval o udělení pokuty obci Jankov ze strany ČOI za nedodržení
podmínek vydání dokladu o parkování na Selských slavnostech se všemi stanovenými
náležitostmi ve výši 3.000,- Kč a 1.000,- Kč za náklady řízení.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
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8.6.

Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Dubné

Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu ohledně poskytování neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Jankov v souvislosti s využíváním školských zařízení (školní družina a školní
jídelna) ZŠ a MŠ Dubné dětmi (žáky) s bydlištěm v obci Jankov.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

8.7.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E.ON

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON na pozemky parc. č.
3225/5,4069/2,4069/5, zapsané na LV 1 Obec Jankov v katastrálním území Holašovice. Toto
věcné břemeno bylo uzavřeno v souvislosti s rekonstrukcí trafostanice ZD a posílení sítě.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

8.8.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zamítnutí žádosti na odprodej části pozemku

Zastupitelstvo zamítlo žádost Ing. Leony Mrkvanové na odprodej části pozemku parc. č. 2262/2
o výměře cca 60 m2.

Výsledky hlasování:
Pro: 0

Proti: 9

Příloha č.1 – Rozpočtová opatření č.8 a č.9/2015

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta

Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Mgr. Andrea Wolfová – člen zastupitelstva

Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 2.11.2015

Sejmuto:
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Zdržel se: 0

