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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2015
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková,
Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: Milan Kukla – pracovní důvody, Radek Maxa - dovolená
Hosté: Jiří Wolf
Dne: úterý 25.8.2015
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. 04/2015
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2015 – stav plnění
Bod č.3 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2015
Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské období
roku 2014/2015
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.7/2015
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 7
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2015 ověří František Řezníček a Jan Ambrož.

Výsledky hlasování:
Pro: 7
5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 4/2015
Při kontrole zápisu č. 4/2015 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

Realizováno,
předáno - SOD
POV – JčK, rozpočet obce 2015
zaplaceno
Realizováno,
předáno – dodatek
Rozpočet obce Jankov 2015
č.1 k SOD
zaplaceno
Schváleno, v
realizaci
Realizováno,
předáno - Smlouva
o dílo
zaplaceno
Realizováno,
předáno,
schváleno
Realizováno,
předáno,
zaplaceno
Schváleno

Název akce

Celkové
náklady na
realizaci
schválených
akcí

Oprava hasičské klubovny
Jankov - II. etapa

699.350,- Kč

Vícepráce - oprava
hasičské klubovny Jankov
- II. etapa

62.403,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2015

Vícepráce - oprava
septiku budovy hasičárny
obce Jankov

68.730,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2015

Dodávka stavebních prací
a úprav v obcích Jankov a
Holašovice

757.084,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2015

Vícepráce - dodávka
stavebních prací a úprav
v osadě Holašovice

28.870,- Kč

POV – JčK – SO Blanský les

Vybavení OÚ výpočetní
technikou

39.990,- Kč

JčK – rozpočet kraje

Schváleno - SOD - Rozpočet obce Jankov 2015 a
zaplaceno
krajský příspěvek
Schváleno Rozpočet obce Jankov 2015 a
dodatek č.1 k SOD
krajský příspěvek
- zaplaceno
V realizaci

Rozpočet obce Jankov 2015 a
krajský příspěvek

Schváleno,
zaplaceno

Rozpočet obce Jankov 2015

Schváleno, v
realizaci

Rozpočet obce Jankov 2015

Schváleno,
zaplaceno

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

Viz níže
Oprava kamenných
chodníků a dlažeb – IC
Holašovice a náves
UNESCO
Vícepráce - Oprava
kamenných chodníků a
dlažeb – IC Holašovice a
náves UNESCO
Oprava barokních fasád
historických objektů pam.
chráněných statků
VO Holašovice – přílož
kabelu
Nákup a osazení 5ti Ks
nových sloupů VO
Holašovice
Obnova schodiště u
zadního vstupu budovy do
IC Holašovice č.p.43
(bývalé školy)

Schváleno,
Technické úpravy VDJ
GP – podpora
příprava smlouvy o
vodohospodářské infrastruktury Holašovice
dílo
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Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

130.000,- Kč

0,- Kč

26.792,- Kč
700.000,- Kč

285.311,- Kč

54.297,- Kč

400.000,- Kč
57.389,- Kč
105.651,- Kč

297.659,- Kč

180.000,- Kč

1.208.534,- Kč

550.000,- Kč

Schváleno, v
realizaci

Rozpočet obce Jankov 2015

Schváleno –
pravomoc starosty Rozpočet obce 2015
obce

Vícepráce k realizaci
posílení VDJ Holašovice –
připojení hlubinného vrtu
na VDJ
Oprava kamenné zídky na
sucho na obecním
pozemku p.č. 3028/5, k.ú.
Holašovice, ve vlastnictví
obce Jankov

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

110.000,- Kč

19.500,- Kč

4.194.768,- Kč

1.586.792,- Kč
2.607.976,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

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 a stavu v realizaci a
vývoji uvažovaných neinvestičních akcí, akce které budou kryty z příspěvku rozpočtu
Jihočeského kraje v roce 2015, viz tabulka:
Název akce

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

54.297,- Kč

54.297,- Kč

Neinvestiční

70.541,- Kč

70.541,- Kč

Neinvestiční

36 591,- Kč

36 591,- Kč

Neinvestiční

200.000,- Kč

135.601,- 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 kamenných chodníků a dlažeb – IC
Holašovice a náves UNESCO - vícepráce
Oprava barokních fasád historických objektů pam.
chráněných statků (fasádní barvy I.)
Oprava barokních fasád historických objektů pam.
chráněných statků (fasádní barvy II.)
Oprava fasád budov pam. chráněných statků
Holašovice náves
Celkem

944.399,- Kč

700.000,- Kč

Bez hlasování – bude dále řešeno na dalších zasedáních zastupitelstva obce, které
rozhodne o konečné podobě návrhu na krytí příspěvku JčK na r. 2015. Návrh na
vyúčtování předloží starosta obce.
Bod č.3 – Projednání a schválení víceprací k investičním a neinvestičním
akcím obce
3.1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo předložený Dodatek č.2. ke Smlouvě o dílo
na „Opravu hasičské klubovny nad hasičskou zbrojnicí v Jankově“ s firmou PRECIS
BUILDING SE dle položkového soupisu dodaných víceprací – oprava septiku objektu
v celkové výši 68.730,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo předloženou nabídku na dodávku a montáž
5ti ks nových sloupů VO – veřejného osvětlení v osadě Holašovice dle položkového
soupisu dodaných víceprací v celkové výši 105.651,- Kč s DPH. Realizací byla na
základě objednávky pověřena firma Borovka – elektro.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

3.3. Zastupitelstvo projednalo a schválilo předložené realizované vícepráce k akci
„Dodávka stavebních prací a úprav v obcích Jankov a Holašovice“ s firmou Jindřich
David – zemní a stavební práce dle položkového soupisu dodaných víceprací
v celkové výši 28.871,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.4. Zastupitelstvo projednalo a schválilo starostou předložený rámcový rozpočet
akce – posílení vodních zdrojů VDJ Holašovice - připojení hlubinného vrtu na VDJ
v předpokládané výši cca 110.000,- Kč. Realizací byla pověřena firma Borovka
elektro.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Selské slavnosti Holašovice 2015 - vyhodnocení
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o vyhodnocení letošního průběhu 18. ročníku
Selských slavností Holašovice 2018. Byla vyjádřena vysoká spokojenost s organizací a
průběhem Selských slavností, na níž se podíleli všechny zainteresované složky (hasiči
Holašovice a SK Jankov) a celému pořadatelskému týmu vč. obecních zaměstnanců,
bylo vysloveno poděkování.
Selské slavnosti měly opět výborný průběh, atmosféru, zabezpečení, organizaci od
parkovišť, přes vstupy, úklid, kvalitu stánkového prodeje, apod. vše podpořeno dobrým
počasím. Vysoce kladně byl opět hodnocen kulturní program celých Selských slavností
a jejich propagace. Ekonomický výsledek Selských slavností 2015 byl díky stabilizované
návštěvnosti na úrovni uplynulých let a sponzorům kladný. Tímto bylo konstatováno,
že koncepce, která byla přijata v r. 2013, je správná a úspěšná. Návrhy dalších opatření,
která se týkala dalšího vylepšení organizace pořádání Selských slavností v roce 2016 a
2017, kdy budeme slavit jubilejní 20 ročník akce, byla zastupitelstvem vzata na vědomí.
Tímto byly odstartovány přípravy 19. a 20. ročníku Selských slavností Holašovice 2016
a 2017, které proběhnou v termínu 22. – 24. 7. 2016 resp. 21. – 23.7. 2017.
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č.5 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2014/2015
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice za sledované období od 1. července 2014 až do 30. června 2015 vyplývající
z předložené kalkulace vodného ve dvousložkové formě viz. příloha č.1 zápisu takto:
Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru)
365,- Kč/rok
Cena pohyblivé složky vodného
19,87 Kč/m3
Obnova VH infrastruktury (2008-2018) - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
2,06 Kč/m3
Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle odečteného množství odebrané vody za
sledované období na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Jankov č.2/2012 u
pokladní obce pí. Marie Vaňkové. Termín výběru vodného do pokladny byl stanoven
na pátek 18.9.2015 od 18:00 – 20:00 hod v místním pohostinství Holašovice.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé

6.1.

Projednání rozpočtového opatření č.7/2015

Zastupitelstvo bere na vědomí starostou obce schválené rozpočtové opatření č.7 ze
dne 24.8.2015. Rozp. opatření je přílohou tohoto zápisu.

6.2.

Žádost M. Bürgerová – obchod se smíšeným zbožím Jankov/Holašovice

Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo žádostí M. Bürgerové ohledně příspěvku
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na el. energii na provoz nebytových prostor v obou obchodech (koloniálech) za
sledované období roku. Zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět tak, že nájemci po
předloženém vyúčtování za el. energii v obou provozovnách za smluvní zúčtovací období
roku schválilo příspěvek ve výši 21.367,- Kč, což je částka na úrovni 50% celkových
nákladů na elektrické energie za předložené zúčtovací období. Částka bude poukázána
nájemci na účet.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 Bürger

6.3.
Schválení příspěvku na činnost z rozpočtu obce Jankov spolku
SDH Jankov na rok 2015
Zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpočtu obce Jankov na rok 2015 ve výši 25.000,Kč SDH Jankov na podporu činnosti pro rok 2015. Smlouvu o účelovém příspěvku na
činnost spolku připraví starosta obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.4.
Schválení příspěvku na činnost z rozpočtu obce Jankov spolku
SDH Holašovice na rok 2015
Zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpočtu obce Jankov na rok 2015 ve výši 25.000,Kč SDH Holašovice na podporu činnosti pro rok 2015. Smlouvu o účelovém příspěvku
na činnost spolku připraví starosta obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.5.
Schválení příspěvku na činnost z rozpočtu obce Jankov spolku
SK Jankov na rok 2015
Zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpočtu obce Jankov na rok 2015 ve výši 100.000,Kč SK Jankov na podporu činnosti pro rok 2015. Smlouvu o účelovém příspěvku na
činnost spolku připraví starosta obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příloha č.1 - Kalkulace ceny vodného – osada Holašovice za období 1.7.2014 –
30.6.2015
Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č.7/2015

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta

Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 1.9.2015

Sejmuto:

Strana 5 (celkem 5)

