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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 09/2016
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, František Řezníček, Ing. Andrea Wolfová, Milan Kukla
Omluven: nikdo
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 27.12.2016
Od: 18:00 hod
Místo: salonek formanky KD 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 k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 08/2016
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2017 – výhled
Bod č.3 – Schválení návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2017
Bod č.4 – Schválení návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2018 – 2020
Bod č.5 – Výběr nového obecního zaměstnance pro osadu Holašovice
Bod č.6 – Schválení VŘ na nákup nového užitkového automobilu pro potřeby obce
Jankov
Bod č.7 – Příprava VŘ na investiční a neinvestiční akce na r. 2017
– Příprava VŘ na akci „Oprava interiéru návesní kaple v Jankově “
– Příprava VŘ na akci „Zhotovení prováděcí dokumentace stavby nové kanalizace a
ČOV v obcích Jankov a Holašovice“
Bod č.8 – Schválení rozpočtového opatření č.12/2016
Bod č.9 – Různé
Bod č.10 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro: 9
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 09/2016 ověří Milan Kukla a Mgr. Jan Ambrož

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 – kontrola zápisu č. 8/2016
Při kontrole zápisu č. 08/2016 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.
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2017 - výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu schválených akcí a žádostí o GP na r. 2017, dále
o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v roce 2017 a akcí ve stavu realizace, které
přecházejí z r. 2016 do r. 2017. 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

Podána
žádost

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Podána
žádost

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Realizace
akce

Grant MZE - Podpora opatření
na rybnících a malých vodních
nádrží ve vlastnictví obcí a
rozpočet obce

Příprava
žádosti

Objekty kulturního dědictví –
grant JčK a rozpočet obce

Realizace
stavby

Název akce

Realizace zpevněných ploch stavby
nové hasičské zbrojnice Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2017 dle smluvních
podmínek
Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Oprava interiéru (restaurování maleb
a oltáře), oprava lavic návesní kaple
na návsi v Jankově – kulturní
památka.
Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“

Realizace
stavby, řeší
se ÚR a
stavební
Rozpočet obce
povolení
napojení vrtu
na soustavu

Realizace monitorovacího hlubinného
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
vodního zdroje, voda z pramenišť

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH
567.000,- Kč

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH
200.000,- Kč
700.000,- Kč

998.999,- Kč

799.199,- Kč

500.000,- Kč

200.000,- Kč

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

0,- Kč

170.000,- Kč

9.301.353- Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů
r. 2017

7.799.120,- Kč

1.502.233,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Schválení rozpočtu Obce Jankov na r. 2017
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Jankov pro rok 2017 jako záporně schodkový.
Na straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 7.213.872,- Kč a na výdajové stránce,
výdaje ve výši 8.870.944,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na r.
2017 ve výši 1.657.072,- Kč obec Jankov schválila uhradit ze zůstatků z minulých let.
Tento rozpočet byl vyvěšen na úředních deskách v obou obcích dle §11 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb. a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a
občané se k tomuto návrhu mohli písemně vyjádřit do 27.12.2016 do 15:00 hod
s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne 27.12.2016.
Schválený rozpočet obce Jankov na r. 2017 je přílohou č.1 zápisu č.9/2016.
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Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních a neinvestičních akcí
viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2017
Položka 2141 - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice, energie,
apod.,
Položka 2212 – Pozemní komunikace – případné opravy místních komunikací obcí
Jankov a Holašovice,
Položka 2219* - Ostatní záležitosti pozemních komunikací – příprava a zpracování
projektu cyklostezka a cyklotrasa Holašovice – České Budějovice),
Položka 2310 – Pitná voda – odvedení vody do soustavy rybníků kaskády Holašovic,
zprovoznění hlubinného vrtu pro zásobování pitnou vodou Holašovice
Položka 2321* – odvádění a čištění odpadních vod (rozbory odpadní vody, opravy a
údržba kanalizací) – zpracování prováděcí dokumentace stavby nové kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice,
Položka 2341* - Vodní díla v zemědělské krajině – oprava požární nádrže na návsi v
Jankově
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek – zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce statku č.p. 23 - koloniál a kovárna Holašovice, příprava
projektu na podání žádosti o GP z IROP
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na majetku
obce, vybavení školící místnosti nové hasičské zbrojnice Holašovice,
Položka 3326* - Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. – oprava
památek - oprava kaple sv. Víta Jankov - interiér restaurování maleb a oltáře, oprava
vč. lavic a dlažby kaple,
Položka 3639* – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - mzdové náklady
obecních zaměstnanců, pohonné hmoty, nákup materiálu a služeb, úvěr nákup
užitkového vozu, provoz),
Položka 5512* – Požární ochrana - dobrovolná část - (příspěvky na činnost SDH
Jankov, Holašovice, elektřina, materiál) – stavba nové hasičské zbrojnice Holašovice,
realizace zpevněných ploch stavby nové hasičské zbrojnice Holašovice, stavební dozor.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2018 – 2020
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na období let 2018 –
2020, který byl vyvěšen na úředních deskách v obou obcích dle §11 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb. a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a
občané se k tomuto návrhu mohli vyjádřit písemně do 27.12.2016 do 15:00 hod
s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva 27.12.2016.
Rozpočtový výhled na uvedené období je součástí zápisu č. 09/2016 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Výběr nového obecního zaměstnance pro osadu Holašovice
Na základě výběrového řízení byl do pozice obecního zaměstnance obce Jankov,
primárně pro osadu Holašovice vybrán pan František Kukla, bytem Čakovec, který
prokázal kvalifikaci požadavků zaměstnavatele na uvedenou pozici. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem pracovní smlouvy s účinností od 1.2.2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení VŘ na nákup nového užitkového automobilu pro
potřeby obce Jankov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze VŘ
na nákup nového užitkového automobilu pro potřeby obce Jankov. Všichni
oslovení uchazeči nabídku předložili. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů
předložené určenou výběrovou komisí (vítěze) takto:
Seznam nabídek, hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH
Pořadí
nabídky

Obchodní firma / název

IČ

Výše nabídkové
ceny
(v Kč včetně DPH)

1.

AUTO FUTURE, Okružní 1, 370 01 Č. Budějovice

25160303

311.703,- Kč

2.

Auto CB, Nepomucká 119, 326 00 Plzeň

63505649

322.593,- Kč

Auto Šafránek, Spojovací 1344, 674 01 Třebíč

25313690

356.706,- Kč

3.

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána společnost AUTO FUTURE s nabídkou na pořízení
užitkového vozu Fiat Doblo 1,4 Van dle přiložené nabídky a požadované technické
specifikace vozu v pořizovací ceně 311.703,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo dále rozhodlo a pověřilo starostu obce zajištěním pořízením vozu
prostřednictvím rozloženého financování vozu (pořízení na úvěr) na 3 roky.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Příprava VŘ na investiční a neinvestiční akce na r. 2017

– Příprava VŘ na akci „Oprava interiéru návesní kaple v Jankově “
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „Oprava interiéru návesní kaple
v Jankově“.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Radek Maxa – zastupitel,
• Milan Kukla - zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 24.2.2017 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
480.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 autorizované společnosti nebo
fyzické podnikající osoby, které mají autorizaci restaurátor, a které výběrová komise
stanoví a vybere s důrazem na ověření referencí v oboru a zdárného předpokladu
provedení požadovaných prací.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

– Příprava VŘ na akci „Zhotovení prováděcí dokumentace stavby nové
kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „Zhotovení prováděcí dokumentace
stavby nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice“.
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Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Jan Jílek – starosta,
• Jan Ambrož - zastupitel,
• František Řezníček – zastupitel,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 24.2.2017 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
190.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 autorizované společnosti nebo
fyzické podnikající osoby, které mají autorizaci v projektování vodních staveb, a které
výběrová komise stanoví a vybere s důrazem na ověření referencí v oboru a zdárného
předpokladu provedení požadovaných prací.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Schválení rozpočtového opatření č.12/2016
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo rozpočtové opatření č.12/2016 dle předloženého
návrhu. Rozpočtové opatření je součástí zápisu č. 09/2016 viz příloha č.3.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Různé
9.1 Žádost Růženy Kuklové o poskytnutí souhlasu s podnájmem
Zastupitelstvo obce vyhovělo žádostí Růženy Kuklové o poskytnutí souhlasu
s podnájmem prostoru sloužícího k podnikání, a to výhradně Janu Kuklovi, IČ:
056 21 020, který má v nájmu na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání ze dne 30.12.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.5.2016.

Výsledky hlasování:
Pro: 9
1.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Rozpočet obce Jankov na r. 2017
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Jankov na r. 2018 - 2020
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č.12/2016
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 19:45 hod.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 6.1.2017
Sejmuto:
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