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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2017
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Ing. Andrea Wolfová, František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 5.9.2017
Od: 19:00 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 č. 04/2017
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2017 - stav
Bod č.3 – Schválení drobných neinvestičních akcí bez VŘ
Bod č.4 – Projednání dalšího postupu v plánovaných investičních a neinvestičních
akcích na r. 2018:
• Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice
• Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice
Bod č.5 – Projednání a schválení ceny vodného v osadě Holašovice za hospodářské
období roku 2016/2017
Bod č.6 – Různé
Bod č.7 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2017 ověří Ing. Andrea Wolfová, František
Řezníček.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 04/2017
Při kontrole zápisu č. 04/2017 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.
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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
Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno

Realizace akce

Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno,
vrt napojen
Odloženo
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno

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
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

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

406.558,- Kč

203.279,- 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

5.000,- Kč

0,- Kč

49.610,- Kč

0,- Kč

7.065.354,- Kč

5.537.399,- Kč

71.904,- Kč

0,- Kč

57.434,- Kč

0,- Kč

Vícepráce - Oprava oltáře kaple sv.
Víta Jankov - kazatelna
Oprava kamenné dlažby kaple sv.
Rozpočet obce
Víta Jankov
Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“
Vícepráce – „výstavby nové
Rozpočet obce
„Hasičské zbrojnice Holašovice“ –
elektrické rozvody a kabeláž
Vícepráce – „výstavby nové
Rozpočet obce
„Hasičské zbrojnice Holašovice“ –
úpravy při realizaci mimo PD
Vícepráce – „výstavby nové
Rozpočet obce
„Hasičské zbrojnice Holašovice“ - EZS
Zpracování projektové dokumentace
pro provádění staveb „Kanalizace a
Rozpočet obce
ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický
průzkum.
Drobné stavební úpravy hostinec
Rozpočet obce
Holašovice
Realizace monitorovacího hlubinného
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
Rozpočet obce
vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace
Holašovice – odvedení pramenišť
Rozpočet obce
mimo stávající hlubinnou studnu
Realizace nového plotu dle
Rozpočet obce
rozhodnutí st. úřadu mezi pozemky
p.č. 3008/1 a 3004.
Rozpočet obce

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Přílož kabelu VO HZ Holašovice
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50.820,- Kč

0,- Kč

230.505,- Kč

0,- Kč

25.702,- Kč

0,- Kč

36.289,- Kč

0,- Kč

136.972,- Kč

0,- Kč

31.792,- Kč

15.896,- Kč

34.621,- Kč

0,- Kč

Ukončeno,
vyúčtováno

Rozpočet obce

Oplocení dětského hřiště Jankov

20.398,- Kč

0,- Kč

Schváleno

Rozpočet obce

Oprava světlíku KD Jankov

52.300,- Kč

0,- Kč

Schváleno

Rozpočet obce

32.312,- Kč

0,- Kč

Schváleno

Rozpočet obce

40.000,- Kč

0,- Kč

Schváleno

Rozpočet obce

41.686,- Kč

0,- Kč

Schváleno

Rozpočet obce

27.600,- Kč

0,- Kč

Schváleno

Rozpočet obce

21.400,- Kč

0,- Kč

10.635.205,- Kč

7.630.773,- Kč

Protipovodňová opatření u IC
Holašovice . vybudování kanalizační
vpusti
Oprava kamenné zídky za usedlostí
č.p. 18 – hospoda Holašovice a
oprava kamenné rampy náves
Holašovice – odhad nákladů
Oprava oplocení a dřevěných prvků
chléva a holubníku před usedlostí
č.p. 11 Holašovice
Oprava busty Ježíše Krista kamenný
kříž před kaplí sv. Víta Jankov
Oprava kazatelny kaple sv. Víta
v Jankově, nákup starožitného lustru

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

3.004.432,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 9

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: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení drobných neinvestičních akcí bez VŘ
Zastupitelstvo schválilo cenové nabídky pro realizaci drobných neinvestičních akcí
v daných k.ú. obce.
- pro k.ú. Holašovice byly schváleny tyto akce:
• oprava kamenné rampy na návsi Holašovice před usedlostí č.p. 20
• oprava kamenné zídky v zadním traktu usedlosti č.p. 18 – hospoda Holašovice,
pozemek p.č. 3008/1 k.ú. Holašovice
• oprava dřevěného oplocení, nátěr vrat u chlévů a holubníku na obecním
pozemku p.č. 3059 a části pozemku p.č. 4082/5, k.ú. Holašovice náves
• vybudování kanalizační vpusti na parkovišti u ITC Holašovice na pozemku p.č.
3056/1 k.ú. Holašovice pro účely odvodu dešťové vody a přívalových srážek
stékající z obecních a krajských komunikací
- pro k.ú. Jankov byly schváleny tyto akce:
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•
•

oprava odlitku Ježíše Krista a nápisu INRI na kamenném kříži v Jankově před
kaplí sv. Víta
další neplánovaná oprava mobiliáře kaple sv. Víta v Jankově (kazatelna, nákup
lustru, dřevěná svítilna)
Ceny uvedených jednotlivých drobných neinvestičních akcí jsou uvedeny
v Bodě č.2 tohoto zápisu (tabulka 1).

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání dalšího postupu v plánovaných investičních a
neinvestičních akcích na r. 2018:
• Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice
• Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice
Zastupitelstvo schválilo přípravu VŘ na výše uvedené projekty tak, aby bylo možné
podepsat smlouvu o dílo s vítězem daného VŘ do konce listopadu 2017. Obě akce se
budou realizovat v r. 2018, takto:
• Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice
budou v případě získání dotace kryty částkou ve výši 95% z příslušného
dotačního titulu včetně souvisejících administrativních a technických prací či
dozorů,
a
• Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice budou
realizovány z neinvestiční podpory Jihočeského kraje pro r. 2018 a zbytek
z rozpočtu obce Jankov pro r. 2018.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravou VŘ a oslovením zájemců dle platné
směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2016/2017
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice za sledované období od 1. července 2016 až do 30. června 2017 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 dle kalkulace

19,73 Kč/m3

Obnova VH infrastruktury (2008-2018) - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
5,50 Kč/m3
Cena pohyblivé složky vodného
25,23 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 22.9.2017 od 18:00 – 20:00 hod v místním pohostinství Holašovice
(obecní hospodě).

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
6.1.
Projednání schválení zadání změny č. 2 ÚPD Jankov a Holašovice
Zastupitelstvo schválilo zadání změny č.2 ÚPD k.ú. Jankov a Holašovice dle podnětů
(žadatelů) obyvatel obcí tak, že náklady na zpracování tohoto zadání a vypořádání
připomínek budou činit cca 25 – 30.000,- Kč. Zpracovatelem změny č.2 ÚPD bude Ing.
arch. Dana Pavelková a náklady na tuto první etapu „posouzení oprávněnosti
obdržených požadavků“ budou rozúčtovány mezi žadatele.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

6.2.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Informace o stavu FP na účtech obce

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu finančních prostředků obce Jankov.

6.3.
Projednání vyúčtování nákladů elektrické energie za příslušná odběrná
místa obce Jankov
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/obchod Jankov (KD Jankov)
Obecní úřad
Veřejné osvětlení Holašovice
Celkem období
HZ Holašovice 23.5. – 24.7.2017

2015/2016
5.980,- Kč
33.818,- Kč
7.214,- Kč
11.415,- Kč
5.696,- Kč
4.900,- Kč
63.467,- Kč
30.211,- Kč
162.701,- Kč

2016/2017
5.428,- Kč
25.565,- Kč
7.170,- Kč
12.530,- Kč
5.879,- Kč
2.764,- Kč
65.360,- Kč
29.760,- Kč
154.456,- Kč
2.742,- Kč

Rozdíl 16/17 vs
15/16
- 552,- Kč
- 8.253,- Kč
- 44,- Kč
1.115,- Kč
183,- Kč
- 2.136,- Kč
1.893,- Kč
- 451,- Kč
- 8.245,- Kč

Zastupitelstvo konstatovalo, že náklady za spotřebu el. energie za odběrná místa mají
stabilní tendenci díky opatřením obecního úřadu. Zastupitelstvo vzalo informaci
starosty na vědomí. Je očekávaný nárůst spotřeby el. energie v dalším období z důvodu
nové stavby a provozování HZ Holašovice.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.4.
Zastupitelstvo obce Jankov pověřuje starostu obce Jankov zasláním dopisu
Honebnímu společenství Čakov, Jankov, Holašovice, Čakovec v projednané věci.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

6.5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: CB-014330039926/001

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst.
4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na
pozemku parc.č. 3225/5, 3225/14, 4069/2 v katastrálním území Holašovice, obec
Jankov, okres České Budějovice. Břemeno se schvaluje za účelem stavby realizované pod
názvem „Holašovice, parcela 3225/14, kabel NN“ (Výstavba nové hasičské zbrojnice
Holašovice). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - nového
kabelového vedení NN a kabelové skříně dohodly na zřízení věcného břemene, jehož
obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční
soustavu na uvedených pozemcích.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 22:20 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Přílohy zápisu:
• Příloha č.1 - Kalkulace ceny vodného – osada Holašovice za období 1.7.2016 –
30.6.2017
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Ing. Andrea Wolfová – členka zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 12.9.2017
Sejmuto:
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