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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 02/2018
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Mgr. Jan
Ambrož, František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála
Omluven: Andrea Wolfová, Radek Maxa – pracovní důvody
Hosté: viz prezenční listina
Dne: středa 21.3.2018
Od: 18:30 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 zápisu č. 01/2018
Bod č.2 – Info o akci „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3
v
k. ú. Holašovice“
Bod č.3 – Info o akci „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1
v
k. ú. Holašovice “
Bod č.4 – Schválení návrhu vodného pro osadu Jankov 2018
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Bod č.6 – Různé viz níže
 Projednání návrhu přístavba HZ Holašovice
 Dendrologické úpravy porostů veřejných prostranství Jankov a Holašovice
 Projednání návrhu „nového“ vybavení a oprav sálu hospoda Holašovice
 Info o stavu příprav akce 21. ročníku Selské slavnosti Holašovice 2018
 Příprava oslav 20. výročí zápisu památky Holašovice na seznam kulturního
dědictví UNESCO – koncept příprav
 Projednání akce oprava dlažby před HZ Jankov
Bod č.7 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2018 ověří Ing. František Bürger a Mgr. Jan
Ambrož.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 01/2018
Při kontrole zápisu č. 01/2018 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 – Info o akci „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st.
67/3 v k. ú. Holašovice“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na akci „Stavební úpravy
objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice“.
Bod č.3 – Info o akci „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v
k. ú. Holašovice“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na akci „Stavební úpravy
koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice“
Bod č.4 – Projednání ceny vodného pro osadu Jankov (ČEVAK) r. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností
ČEVAK a.s. na kalendářní rok 2018 pro obec Jankov v předložené variantě tak, že
nájemné bude shodné jako v roce 2017, tedy 44.744,- Kč a vodné bude
kalkulováno v ceně 30,05 Kč/m3 (34,56 Kč vč. DPH).
Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy vodného
Kalkulovaná cena pro vodné při dvousložkové formě
Měrná
jednotka

Text
Pevná složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk
- podíl z celkových ÚVN a zisku

Kč
%

Pohyblivá složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk

Vodné (pitná voda)
2017
27 766
11,37%

2018
32 828
13,37%

Kč

216 370

216 363

- z toho: ÚVN

Kč

188 148

210 716

- z toho: kalkulační zisk

Kč

28 222

5 647

Cena pohyblivé složky

Kč/m3

30,05

30,05

Cena pohyblivé složky s DPH

Kč/m3

34,56

34,56

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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.
Tabulka:
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Grantový
program/financování
Grant POV – JčK a
rozpočet obce

Stav
Podána žádost o
dotaci

Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Oprava koloniálu Holašovice

220 000,00 Kč

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2018 dle smluvních
podmínek
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
Příspěvek na realizaci modelu Holašovic
UNESCO v poměru 1:150 a oslavy 20.
let zápisu na seznam UNESCO

515 000,00 Kč

Rozpočet obce

Nákup komunálního traktoru STARJET

90 000,00 Kč

Rozpočet obce

Umístění sloupů VO HZ Holašovice

Rozpočet obce

Oprava MK za Nekyselem, odvodnění

240 000,00 Kč

Probíha nabídkové
Rozpočet obce
řízení

Zpevněné plochy HZ Jankov

140 000,00 Kč

Projket ukončen,
příprva na podání
žádosti o GP

Rozpočet obce

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú.
Jankov

101 640,00 Kč

Rozpočet obce

Oprava nebo nákup kotlů KD JANKOV
a IC Holašovice

180 000,00 Kč

Schváleno, podpis
smlouvy

Podpora JčK – rozpočet
Jč. Kraje 2017

Schváleno

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Schváleno, podpis
smlouvy

Grant JčK – kultura

Realizováno,
ukončeno
V realizaci

Realizováno,
ukončeno
V řešení

Rozpočet obce
Rozpočet obce

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

V řešení

Rozpočet obce
Rozpočet obce – dopad
do ceny vodného
Holašovice

Schváleno, v
realizaci

Nové vyvložkování kouřovodů
hospoda Holašovice – revizní zpráva
Oprava septiku Koloniál a kovárna
Zpracování Prováděcí dokuemntace
stavby - výstavba nové kanalizace a
ČOV v obcích Jankova a Holašovice
PD přístavba skladu u HZ Holašovice
Kontrola a ocejchování vodoměrů
vodovod Holašovice
Výrovba a osazení nových kovaných
vrat/mříže do vstupní lodě kaple sv.
Víta Jankov
Zpracování studie Programového
rámce Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) SCLLD
MAS Blanský les-Netolicko
Doplnění interakčního prvku - zeleně v
krajině na pozemcích p.č. 3594/2
k.ú.Holašovice a 1929/6 k.ú. Jankov 32 ks 32ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem, druh
dub/lípa

Schváleno, v
realizaci

Rozpočet obce

Příprava žádosti

GP MAS LEADER –
podpora nemovitých
kulturních památek a
památek UNESCO

Podána žádost o
dotaci

GP KLIMATICKÁ ZELEŇ /
KLIMAGRÜN (INTERREG
projekt ATCZ142)
realizátor projektu KS NS
MAS JCK

Podána žádost o
dotaci

Neinvestiční dotace pro
jednotky sborů
Nákup nového vybavení a oprava
dobrovolných hasičů obcí hasičské stříkačky pro SDH Jankov
Jihočeského kraje

Realizace Díla

Rozpočet obce

Realizace Díla

Rozpočet obce

Příprava žádosti o
dotaci

GP MAS LEADER –
podpora nemovitých
kulturních památek a
památek UNESCO

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná dotace vč.

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

700 000,00 Kč

130 000,00 Kč

30 000,00 Kč

57 841,00 Kč
100 000,00 Kč
229 900,00 Kč
35 000,00 Kč
100 000,00 Kč

57 475,00 Kč

75 000,00 Kč

71 250,00 Kč

80 000,00 Kč

68 000,00 Kč

111 329,00 Kč

100 000,00 Kč

2 197 631,00 Kč

2 361 659,00 Kč

2 280 000,00 Kč

6 702 475,00 Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2018
Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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350 000,00 Kč

Zdržel se: 0

3 919 250,00 Kč

2 783 225,00 Kč

Bod č.6 – Různé

6.1.

Projednání návrhu přístavby skladu HZ Holašovice

6.2.

Dendrologické úpravy porostů veřejných prostranství Jankov a
Holašovice

Zastupitelstvo projednalo možnosti a způsoby financování a výstavby přístavby skladu
HZ Holašovice na p.č. 3225/14 k.ú. Holašovice s tím, že se k uvedenému spojí s SDH
Holašovice a navrhované možností výstavby společně projednají. Toto jednání se
uskuteční dne 11.5.2018 v Holašovicích. O výsledku jednání bude zastupitelstvo
informovat starosta obce.

Starosta zastupitelstvo informoval o tom, že nová výsadba zeleně v intravilánu obou
obcí bude realizována na podzim (listopad) 2018 dle schválení projektové
dokumentace. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

6.3.

Projednání návrhu „nového“ vybavení a oprav sálu hospoda
Holašovice

Zastupitelstvo projednalo možnosti a způsoby financování oprav a nového vybavení
sálu Jihočeské hospody Holašovice. Zastupitelstvo návrh starosty po diskusi schválilo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

6.4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Info o stavu příprav akce 21. ročníku Selské slavnosti Holašovice
2018

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav jubilejního 20.
ročníku Selských slavností v Holašovicích 2018. Vzhledem k rostoucím vstupům
(nákladům) na pořádání akce zastupitelstvo rozhodlo o výšení vstupného takto:
Celodenní vstupné na dospělou osobu a seniory 120,- Kč a pro ZTP a děti od 6 – 12
let 60,-Kč. Tato výše vstupného bude zafixována min. na další 3 ročníky této akce.
Parkovné zůstává beze změn.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

6.5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příprava oslav 20. výročí zápisu památky Holašovice na seznam
kulturního dědictví UNESCO – koncept příprav

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav jubilejního 20. výročí
zápisu památky Holašovice na seznam památek UNESCO, které se budou konat
v termínu 19. – 21.9.2018.

6.6.

Projednání akce oprava dlažby před HZ Jankov

Vzhledem k předpokládaným nákladům této akce do 200 tis. Kč na stavební práce,
zastupitelstvo dle platné směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Jankov rozhodlo
uvedenou akci realizovat bez předchozího výběrového řízení a to formou přímého
nákupu, objednávkou nebo formou smlouvy za cenu obvyklou v místě plnění s tím, že
se provede průzkum trhu a obdržené nabídky od potencionálních dodavatelů
zastupitelstvo vyhodnotí na dalším zasedání.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 22:15 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
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Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Ing. František Bürger – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Zapsáno: 20.4.2018

Strana 5 (celkem 5)

