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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 03/2017
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Milan Kukla, Lukáš Hála,
Omluven: František Řezníček, Ing. Andrea Wolfová
Hosté: pan Prihara, paní Priharová
Dne: středa 21.6.2017
Od: 19:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
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 2/2017
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2017 - stav
Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2016 v členění dle
zák. č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů:
• Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací a finančních vztahů za rok
2016
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2016
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016
• Rozvaha k 31.12.2016
• Příloha k 31.12.2016
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
• Analytická předvaha k 31.12.2016
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Bod č.4 – Schválení účetní závěrky 2016
Bod č.5 – Schválení plánu společných zařízení KoPÚ k.ú. Jankov a Holašovice
Bod č.6 – Informace o stavu příprav akce Selské slavnosti Holašovice 2017
Bod č.7 – Různé
Bod č.8 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2017 ověří Ing. František Bürger a Lukáš Hála.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 02/2017
Při kontrole zápisu č. 02/2017 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 r. 2017

2.1.

Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2017

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v
roce 2017 a o aktuálním stavu připravovaných, schválených a aktuálně realizovaných
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 (předpokládaným či smluvně
potvrzeným na základě VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a
vyúčtování grantů a finančních podpor zodpovídá starosta obce.

Stav

Grantový
program/financování

Vyúčtování
akce

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Realizace
schválených
akcí

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Realizace akce
Realizace akce
Ukončeno,
vyúčtováno
Kolaudace,
předáno,
Vyúčtování
akce

Grant MZE - Podpora opatření
na rybnících a malých vodních
nádrží ve vlastnictví obcí a
rozpočet obce
Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních
rybníčků) vobcích
Kulturní dědictví - Nemovité
kulturní památky – GP JčK
Kulturní dědictví - Movité
kulturní památky - GP JčK

Název akce

Realizace zpevněných ploch stavby
nové hasičské zbrojnice Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2017 dle smluvních
podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2.
níže
Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

406.558,- Kč

215.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

998.999,- Kč

799.199,- Kč

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

150.000,- Kč

Oprava interiéru (restaurování
maleb) – kulturní památka

382.949,- Kč

180.000,- Kč

Oprava oltáře kaple sv. Víta Jankov

115.000,- Kč

45.000,- Kč

Oprava kamenné dlažby kaple sv.
Víta Jankov

49.610,- Kč

0,- Kč

Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

230.505,- Kč

0,- Kč

25.702,- Kč

0,- Kč

Rozpočet obce

Realizace akce

Rozpočet obce

Ukončeno,
vyúčtováno

Rozpočet obce

Ukončeno,
napojeno

Rozpočet obce

Realizace akce

Rozpočet obce

Realizace akce

Rozpočet obce

Realizováno,
vyúčtováno

Rozpočet obce

Zpracování projektové dokumentace
pro provádění staveb „Kanalizace a
ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický
průzkum.
Drobné stavební úpravy hostinec
Holašovice
Realizace monitorovacího hlubinného
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace
Holašovice – odvedení pramenišť
mimo stávající hlubinnou studnu
Realizace nového plotu dle
rozhodnutí st. úřadu mezi pozemky
p.č. 3008/1 a 3004.
Přílož kabelu VO HZ Holašovice
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36.289,- Kč

0,- Kč

136.972,- Kč

0,- Kč

31.792,- Kč

0,- Kč

34.621,- Kč

0,- Kč

Realizováno,
vyúčtováno

Rozpočet obce

Oplocení dětského hřiště Jankov

20.398,- Kč

0,- Kč

10.234.749,- Kč

7.989.120,- Kč

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

2.245.629,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2. Schválení záměru neinvestičních akcí z příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje na
realizaci neinvestičních akcí v osadě Holašovice za r. 2017
Zastupitelstvo opětovně projednalo starostou předložené návrhy s rámcovým finančním
odhadem na neinvestiční akce, které budou realizované v osadě Holašovice UNESCO
v roce 2017 dle Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OKPP/002/2017, viz
tabulka:

Název akce

Neinvestiční

Celkové
(odhadované)
náklady akce
310.599,- Kč

Krytí
z prostředků
JčK 2017 (Kč)
310.599,- Kč

Neinvestiční

84.700,- Kč

84.700,- Kč

Neinvestiční

126.400,- Kč

126.400,- Kč

Neinvestiční

30.000,- Kč

30.000,- Kč

Neinvestiční

148.301,- Kč

148.301,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Investiční/
neinvestiční

Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice
Oprava kamenného pylonu Holašovice –
UNESCO
Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových
pump
Instalace starých kamenných koryt pod pístové
pumpy Holašovice náves
Náklady na pořádání folklorní akce Selské
slavnosti Holašovice 2017 – 20. ročník
Celkem

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2016 v
členění dle zák. č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
• Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací a finančních vztahů za rok
2016
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2016
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016
• Rozvaha k 31.12.2016
• Příloha k 31.12.2016
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
• Analytická předvaha k 31.12.2016
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2016 a na základě projednání souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2016 a to bez výhrad. Návrh byl schválen v navrhované
podobě bez připomínek. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce
od 22. 7. 2017 do 7. 6. 2017 a to i v elektronické podobě na www.jankovcb.cz.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r. 2016
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2016
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016
• Rozvaha k 31.12.2016
• Příloha k 31.12.2016
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2016
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• Analytická předvaha k 31.12.2016
• Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2016

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Schválení účetní závěrky 2016
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce k 31. 12. 2016.
Podklady účetní závěrky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu:
•
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016
•
Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2016
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Jankov a k.ú.
Holašovice
Zastupitelstvo schválilo předložený a ve sboru zástupců projednaný návrh plánu
společných zařízení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú.
Jankov a k.ú. Holašovice. Zpracované návrhy jsou k dispozici na OÚ Jankov.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 - Informace o stavu příprav akce Selské slavnosti Holašovice 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav jubilejního 20.
ročníku Selských slavností v Holašovicích 2017.
Bod č.7 – Různé
7.1.
Schválení výsledků VŘ na plánované akce a aktivity v osadě
Holašovice dle ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace s Jihočeským
krajem SDO/OKPP/002/2017
Zastupitelstvo dále projednalo realizaci VŘ na uvedené akce a záměry dle bodu 2.2.
s tímto výsledkem ve věci „Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr realizátora na akci „Oprava návesní
mostní dobytčí váhy Holašovice“ . Zastupitelé se dohodli na základě předložených
nabídek, že Obec Jankov realizaci zadá stavební firmě Jan Ambrož, Křenovice 100,
Dubné, IČ: 12910503 v nabídkové celkové ceně 310.599,- Kč s DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 Mgr. Jan
Ambrož

Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběr realizátora na akci „Oprava
oplocení mezi pozemky p.č.3008/1 a p.č. 3004 v k.ú. Holašovice“ . Zastupitelé
7.2.

se dohodli na základě předložených nabídek, že Obec Jankov realizaci zadá stavební
firmě Jan Ambrož, Křenovice 100, Dubné, IČ: 12910503 v nabídkové celkové ceně
31.792,- Kč s DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo. Dle
dohody bude polovina uvedených nákladů přeúčtována majiteli pozemku p.č. 3004.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0
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Zdržel se: 1 Mgr. Jan
Ambrož

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:00 hod.

Přílohy zápisu:
Podklady účetní závěrky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu:
•
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2016
•
Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2016
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Ing. František Bürger – člen zastupitelstva
Lukáš Hála - člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 27.6.2017
Sejmuto:
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