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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 09/2018
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. Miroslav Návara, Milan Kukla, Marie Vaňková, Mgr.
Jan Ambrož, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka, David Zeman
Omluven: Václav Maxa – dovolená
Dále omluveni pozvaní hosté/petenti: pp. Trantina Josef st., Šturma Jan st., Klimeš Josef
Hosté: nikdo
Dne: pátek 28.12.2018
Od: 17:00 hod
Místo: zasedací místnost Obecní úřad 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. 08/2018
Bod č.2 – Projednání okolností a obsahu obdržených a zaslaných PETICÍ a výzev
s pozvanými petenty obce Holašovice (pp. Trantina Josef st., Šturma Jan st., Klimeš
Josef)
Bod č.3 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2019
Bod č.4 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2020 – 2022
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 – stav
Bod č.6 – Schválení VŘ na „Opravu oplocení u IC Holašovice“, k.ú. Holašovice
Bod č.7 – Projednání Dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví
a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce
a místních částí
Bod č.8 – Různé
Bod č.9 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 09/2018 ověří Mgr. Jan Ambrož a Milan Kukla.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 08/2018
Při kontrole zápisu č. 08/2018 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 – Projednání okolností a obsahu obdržených a zaslaných PETICÍ a
výzev s pozvanými petenty obce Holašovice (pp. Trantina Josef st., Šturma
Jan st., Klimeš Josef)
Vzhledem k nedostavení se/omluvy Petentů z pozvání na zasedání zastupitelstva obce
bylo tento bod jednání odložen na neurčito.
Bod č.3 – Schválení rozpočtu Obce Jankov na r. 2019
Zastupitelstvo schválilo rozpočet Obce Jankov pro rok 2019 jako bilančně vyrovnaný.
Na straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 7 408.251,- Kč a na výdajové stránce,
výdaje ve výši 7 408.251,- Kč. 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
28.12.2018 do 12:00 hod s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání
zastupitelstva dne 28.12.2018. Schválený rozpočet obce Jankov na r. 2019 je přílohou
č.1 zápisu č.9/2018.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3.1.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních
a neinvestičních akcí viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2019
Položka 2141* - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice 2019,
energie, apod.,
Položka 2212* – Pozemní komunikace – spoluúčast na opravě obecní komunikace za
humny okolo rybníka Nekysel, k.ú. Holašovice, drobné opravy a prohrnování místních
komunikací,
Položka 2310* – Pitná voda - (vodojem a vodovod Holašovice - rozbory vody, materiál,
služby, opravy a údržba, zálohy na odběr podzemní vody, zálohy na vodné KD a OÚ
Jankov) - řešení realizace a oprav požárních hydrantů na vodovodu Holašovice,
Položka 2321* – odvádění a čištění odpadních vod (rozbory odpadní vody, opravy a
údržba kanalizací) – 2/2 ceny za zpracování prováděcí dokumentace stavby nové
kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice
Položka 2341* – Vodní díla v zemědělské krajině – spoluúčast na opravu obecního
rybníka „Cihelna“ v k.ú. Jankov
Položka 3111* – Předškolní zařízení - (příspěvky na nákup hraček, pomůcek, knih) neinvestiční dotace obci Čakov
Položka 3113* – Základní školy - (příspěvek na nákup knih, neinvestiční transfery
obcím za provoz školských zařízení, podpora vzdělávání žáků ZŠ ) - přístavba ZŠ Dubné
- podíl na investici - individuální dotace obci Dubné
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek– Oprava oplocení IC
Holašovice, údržba památek vč. 30% spoluúčasti (dotace viz příjem 4122)
Položka 3326* – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. - (oprava
kapliček, elektřina)
Položka 3613* – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na
majetku - oprava a výroba nový mobiliář výčep Holašovice, oprava sokl a fasáda
budova OÚ Jankov, oprava strop kuchyně Formanka Jankov, ostatní výdaje na provoz,
údržbu a chod obecních budov
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Položka 3631* – Veřejné osvětlení a energie (elektřina, materiál) – elektrická energie
obecních budov a VO,
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 – přístavba sklad HZ Holašovice,
přístavba stání pro požární automobil HZ Jankov, nákup nového DP SDH JPO V Jankov
Položka 6112* – Zastupitelstva obcí - (odměny za výkon funkce starosty, občerstvení)
Položka 6171* – činnost místní správy - (mzda sekretář obce, materiál, služby obce
nakupované, elektřina, mzda-účetní)

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2020
– 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na období let 2020 –
2022, který byl vyvěšen na úředních deskách v obou obcích dle § 3 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a občané se
k tomuto návrhu mohli vyjádřit písemně do 28.12.2018 do 12:00 hod s doručením na
obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne 28.12.2018. Rozpočtový
výhled je přílohou č. 2 zápisu č. 9/2018.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 – stav
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2019, 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

Příprava žádosti o
dotaci
Příprava VŘ na
dodavatele
stavebních prací

Grant POV – JčK a
rozpočet obce
Rozpočet obce a výše
uvedený dotační titul JčK
POV

Příprava žádosti o
dotaci

Podpora JčK – rozpočet
Jč. Kraje 2019

Příprava žádosti o
dotaci

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Příprava VŘ na
dodavatele
stavebních prací

Rozpočet obce a výše
uvedené dotační tituly JčK
a MKČR
Investiční dotace v rámci
programu "Dotace pro
JSDH obcí" pro rok 2019
Investiční projekty se
státní spoluúčastí pro
jednotky SDH obcí kat.
JPO II, JPO III, JPO V.
Rozpočet obce a výše
uvedené dotační tituly
MVČR a JčK

Příprava žádosti o
dotaci
Příprava žádosti o
dotaci
Příprava VŘ na
dodavatele DP

Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná dotace vč.

Oprava obecní komunikace "U rybníka
Nekysel"
Oprava obecní účelové komunikace "U
rybníka Nekysel"

300 000,00 Kč
470 000,00 Kč

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2019 dle smluvních
podmínek
Program péče o vesnické památkové
rezervace, vesnické památkové zóny a
krajinné památkové zóny
Obnova oplocení u budovy bývalé
školy v Holašovicích č.p. 43

700 000,00 Kč

350 000,00 Kč

1 050 000,00 Kč

MV ČR HZS - pořízení nového
automobilu pro JSDH

450 000,00 Kč

JčK podpora JSDH - pořízení nového
automobilu pro JSDH

300 000,00 Kč

pořízení nového DP pro JSDH obce
Jankov

1 200 000,00 Kč

Příprava žádosti o
dotaci

MŽP

Oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

800 000,00 Kč

Doplatek 1/2 ceny
dle SOD

Rozpočet obce

Zpracování Prováděcí dokuemntace
stavby - výstavba nové kanalizace a
ČOV v obcích Jankova a Holašovice

115 000,00 Kč

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

350 000,00 Kč

Přípstavba stání pro parkoání vozidel
obce Jankov v k.ú. Jankov

350 000,00 Kč

Obnova drobné sakrální architektury v
k.ú. Jankov a Holašovice

150 000,00 Kč

100 000,00 Kč

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

80 000,00 Kč

68 000,00 Kč

Příprava realizace
akce ve spolupráci
Rozpočet obce
s JSDH Holašovice plán
Příprava realizace
akce - zpracování
Rozpočet obce
PD a realizace plán
GP JčK - Kulturní dědictví Příprava žádosti o
Obnova drobné sakrální
dotaci
architektury

V realizaci

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

Příprava realizace
akce - plán

Rozpočet obce/smlouva o Renovace a oprava mobiliáře výčepu
reklamě Budvar
hopody Holašovice

Příprava podpory

Rozpočet obce

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

Individuální dotace pro Obec Dubné investiční náklady na žáky navštěvující
školské zařízení

130 000,00 Kč

360 000,00 Kč

Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD (interiéry
vč. mobiliáře a částečně exteriéry
budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2019

2 405 199,00 Kč

5 055 000,00 Kč

Proti: 0
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5 313 199,00 Kč

-258 199,00 Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

640 000,00 Kč

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení VŘ na „Obnova oplocení u budovy bývalé školy v
Holašovicích č.p. 43“
Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí zpracovanou Výzvu k podání
cenových nabídek na práce a služby související s neinvestiční akcí: „Obnova oplocení u
budovy bývalé školy v Holašovicích č.p. 43“ na pozemku parc. č. 3056/1, v obci Jankov
a k.ú. Holašovice, u budovy bývalé školy Holašovice č.p. 43, která leží na pozemku
parc. č. st. 81 a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP pod č. 28510/3588.

Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:

• Ing. Miroslav Návara – zastupitel,
• Lukáš Hála - zastupitel,
• Jaroslav Hovorka – zastupitel,
Výzva zájemcům bude zaslána v průběhu měsíce ledna 2019 a předložení nabídek
proběhne dle zadávací dokumentace do 31.1.2019 do 12:00 hod předložením na
obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 1.200.000,- Kč s DPH.
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání Dodatku č.1/2019 ke smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s
odpady na území obce a místních částí
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh dodatku č. 1/2019 ke smlouvě o převodu
odpadu do vlastnictví o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání
s odpady na území obce a místních částí, kde se odráží schválení navýšení cen v OZV
č. 1/2018.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé

8.1. – Stav hospodaření za r. 2018 a stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu hospodaření obce Jankov k 28.12.2018, kdy
je očekáván záporný výsledek hospodaření obce za r. 2018 (ztráta), ovšem v nižší
výši, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu na r. 2018. Dále starosta
zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků Obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

8.2. – Ukončení smluvního vztahu v obecním pohostinství v Holašovicích
Zastupitelstvo bere na vědomí jednání o uzavření dohody s nájemcem Jiřím Wolfem,
IČ: 70663866, o zpětvzetí výpovědi a dohody o ukončení nájmu k datu 31.1.2019.
Bod č.9 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 19:15 hod.
Zastupitelé se poté přesunuli do místní Formanky KD Jankov ke společenské večeři na
uzavření roku 2018.
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Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Rozpočet obce Jankov na r. 2019
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Jankov na r. 2020 - 2022

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 14.1.2019
Sejmuto:
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