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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 07/2017
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 28.12.2017
Od: 18:00 hod
Místo: sál pohostinství Jihočeské hospody Holašovice
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 zápisu č. 06/2017
Bod č.2 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2018
Bod č.3 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2019 – 2021
Bod č.4 – Schválení výsledků VŘ na akci „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p.
č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice “
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Bod č.6 – Různé
Bod č.7 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2017 ověří Mgr. Jan Ambrož, Ing. František
Bürger.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 06/2017
Při kontrole zápisu č. 06/2017 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 - Schválení rozpočtu Obce Jankov na r. 2018
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Jankov pro rok 2018 jako nevyrovnaný záporně schodkový. Na straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 7.290.000,- Kč a
na výdajové stránce, výdaje ve výši 9.577.823,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a
výdaji rozpočtu na r. 2018 ve výši - 2.287.823,- Kč zastupitelstvo schválilo 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
28.12.2017 do 15:00 hod s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání
zastupitelstva dne 28.12.2017. Schválený rozpočet obce Jankov na r. 2018 je
přílohou č.1 zápisu č.7/2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních
neinvestičních akcí viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2018

a

Položka 2141 - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice 2018,
energie, apod.,
Položka 2212 – Pozemní komunikace – případné drobné opravy místních komunikací
obcí Jankov a Holašovice, oprava a odvodnění komunikace za humna okolo rybníka
Nekysel 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, oprava septiku u koloniálu a kovárny Holašovice
Položka 2341* – Vodní díla v zemědělské krajině – zpracování PD na opravu
obecního rybníka „Cihelna“ v k.ú. Jankov
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek – stavební úpravy objektu
koloniálu Holašovice p.č. st. 67/1 dle schválené PD (interiéry a exteriéry budovy,
rozšíření o turistická WC, apod. - odhad ceny 2,4 mil Kč, dále stavební úpravy
objektu kovárny Holašovice p.č. st. 67/3 dle schválené PD (interiéry vč. mobiliáře a
částečně exteriéry budovy), zpevněné plochy, rekonstrukce studny, stavební a
autorský dozor - odhad ceny 2,4 mil Kč (na tuto akci bude požádáno v r. 2018 o
dotaci z programu IROP – podpora nemovitých kulturních památek a památek
UNESCO, možnost získání dotace až 95%)
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na
majetku obce, oprava a nákup nových topných kotlů KD JANKOV a IC Holašovice,
vyvložkování komínů hospoda Holašovice, zhotovení PD na stavby nových
nebytových úložných prostor
Položka 3326* – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. – oprava
památek, sakrální architektura
Položka 3631* – Veřejné osvětlení a energie (elektřina, materiál) – elektrická energie
obecních budova a VO, nákup nových lamp VO k HZ Holašovice
Položka 3639* – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - mzdové
náklady obecních zaměstnanců, pohonné hmoty, nákup materiálu a služeb, úvěr
nákup užitkového vozu, provoz obecních zařízení
Položka 5512* – Požární ochrana - dobrovolná část – vybudování nových zpevněných
ploch před HZ Jankov
Položka 6112* – Zastupitelstva obcí (odměny za výkon funkce starosty)
Položka 6171* – činnost místní správy (mzda sekretář obce, materiál, služby obce
nakupované, elektřina, mzda-účetní)
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Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2019
– 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na období let 2019 –
2021, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích 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 28.12.2017 do 15:00
hod s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva 28.12.2017.
Schválený rozpočtový výhledu na uvedené období je součástí zápisu č. 07/2017 viz
příloha č. 2.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení výsledků VŘ na akci „Stavební úpravy koloniálu na

pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice “
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k.
ú. Holašovice“. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
Seznam předložených nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH
Výše nabídkové ceny

Pořadí
nabídky

Pořadové číslo
nabídky

Obchodní firma / název

1.

1.

PRECIS BUILDING SE

281 47 499

2.197.631,28 Kč

2.

2.

Povltavská stavební společnost s.r.o.

608 502 13

2.297.420,38 Kč

3.

3.

Stavební firma SIXL spol. s.r.o.

482 040 99

2.332.223,90 Kč

IČ
(v Kč včetně DPH)

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byl výběrovou komisí
jako vítěz výběrového řízení vybrána firma PRECIS BUILDING SE, jejíž výše
nabídkové ceny činí 2.197.631,28 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem předložené smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa R.

Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2018, o aktuálním stavu připravovaných 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.
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Grantový
program/financování

Stav

Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná dotace
vč. DPH

Příprava žádosti

Grant POV – JčK a
rozpočet obce

Oprava koloniálu Holašovice

220 000,00 Kč

Příprava žádosti

Podpora JčK – rozpočet
Jč. Kraje 2017

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2018 dle smluvních
podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2.
níže

700 000,00 Kč

Podána žádost o
dotaci

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Didaktické pomůcky pro I. stupeň ZŠ
– Historická ves Holašovice UNESCO
Holašovice – didaktický program pro
I. stupeň ZŠ „Postav si sám svou
vesnici“ - včetně realizace modelu
Holašovic UNESCO v poměru 1:150

Příprava žádosti

Grant JčK – kultura

Příspěvek na realizaci modelu
Holašovic UNESCO v poměru 1:150
a oslavy 20. let zápisu na seznam
UNESCO

Rozpočet obce
Rozpočet obce

30 000,00 Kč
240 000,00 Kč

Zpevněné plochy HZ Jankov

150 000,00 Kč

Rozpočet obce

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú.
Jankov

101 640,00 Kč

Rozpočet obce

PD přístavba HZ Jankov
Oprava nebo nákup kotlů KD
JANKOV a IC Holašovice

55 000,00 Kč
180 000,00 Kč

Rozpočet obce

Nové vyvložkování kouřovodů
hospoda Holašovice – revizní zpráva

Rozpočet obce

Oprava septiku Koloniál a kovárna

Rozpočet obce

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

35 000,00 Kč

Rozpočet obce – dopad
do ceny vodného
Holašovice

Kontrola a ocejchování vodoměrů
vodovod Holašovice

98 724,00 Kč

Rozpočet obce
Rozpočet obce/grant
GP MAS LEADER –
podpora nemovitých
kulturních památek a
památek UNESCO

Podpis smlouvy o
Rozpočet obce
dílo

Probíhá VŘ na
Rozpočet obce
dodavatele stavby

GP MAS LEADER –
Příprava žádosti o podpora nemovitých
dotaci
kulturních památek a
památek UNESCO

Rozpočet obce

Výrovba a osazení nových kovaných
vrat/mříže do vstupní lodě kaple sv.
Víta Jankov
Výsadba nových lip náves
Holašovice dle PD
Zpracování studie Programového
rámce Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) SCLLD
MAS Blanský les-Netolicko
Stavební úpravy koloniálu č.p. 23
Holašovice – veřejná turistická WC a
další opravy budovy exteriéry a
interiéry dle PD
Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD
(interiéry vč. mobiliáře a částečně
exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny, stavební a
autorský dozor
Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD
(interiéry vč. mobiliáře a částečně
exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

Holašovice – odvedení pramenišť
mimo stávající hlubinnou studnu

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a
grantů r. 2018

56 000,00 Kč
100 000,00 Kč

90 000,00 Kč
30 000,00 Kč

75 000,00 Kč

2 400 000,00 Kč

2 280 000,00 Kč

136 972,00 Kč
6 541 967,00 Kč
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3 917 450,00 Kč

2 624 517,00 Kč

Výsledky hlasování:
Proti: 0

71 250,00 Kč

2 197 631,00 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní

Pro: 9

396 200,00 Kč

250 000,00 Kč

Rozpočet obce

Rozpočet obce

Příprava žádosti

Umístění sloupů VO HZ Holašovice
Oprava MK za Nekyselem,
odvodnění

566 000,00 Kč

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé

6.1. – Stav hospodaření za r. 2017 a stav finančních prostředků obce
Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu hospodaření obce Jankov k 28.12.2017,
kdy je očekáván záporný výsledek hospodaření obce za r. 2017 (ztráta), ovšem
v nižší výši, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu na r. 2017. Dále starosta
zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

6.2. - Odměna starosty obce
Zastupitelstvo projednalo odměnu starosty obce dle novely nařízení vlády č.
318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a souhlasí
s poskytnutím měsíční odměny neuvolněnému starostovi obce Jankov Ing. Janu
Jílkovi ve výši 0,6 násobku stanovené výše měsíční odměny dle tohoto nařízení pro
uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Zastupitelé
jednohlasně souhlasí s návrhem s platností od 1.1.2018.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1 Jílek

6.3. – Rozpočtové opatření č. 12/2017
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 12/2017, které bylo
zveřejněno na Úřední desce obce a to i ve formě umožňující dálkový přístup.
Uvedené rozpočtové opatření je přílohou č.3 zápisu č.7/2017.
Bod č.7 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 19:25 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na
úřední desce obce.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Rozpočet obce Jankov na r. 2018
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Jankov na r. 2019 - 2021
Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření č.12/2017

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Ing. František Bürger – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 8.1.2017
Sejmuto:
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