Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 02/2020
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála,
Jaroslav Hovorka, David Zeman, Václav Maxa; Ing. Miroslav Návara
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 23.4.2020
Od: 18:30 hod
Místo: salonek formanky KD Jankov – dodržení podmínek COVID-19
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. 01/2020
Bod č.2 – Schválení nabídkové ceny realizace „Opravy oplocení pozemku p.č. 3056/1 k.ú.
Holašovice“
Bod č.3 – Informace starosty a stavebního dozoru stavby o průběhu akce stavby
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Bod č.4 – Projednání vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení ZŠ a MŠ Dubné za
r. 2019
Bod č.5 – Projednání žádost o dar na ZŠ a MŠ Dubné 2020
Bod č.6 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2019 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 2019
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2019
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
• Rozvaha k 31.12.2019
• Příloha k 31.12.2019
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
• Analytická předvaha k 31.12.2019
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Bod č.7 – Schválení účetní závěrky 2019
Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2020
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Bod č.9 – Schválení výsledků VŘ na akci „Oprava sjezdů z místní komunikace do
historických objektů na návsi v Holašovicích“
Bod č.10 – Schválení výsledků VŘ na zhotovitele prací „Výměna parket sál hospoda
Holašovice, stavební práce a nová vrata stodola Hospoda“
Bod č.11 – Projednání návrhu na realizaci přístřešku (pergola) Formanka Jankov
Bod č.12 – COVID 19 – obec Jankov – projednání opatření
Bod č.13 – Platnost pozemkových úprav v k.ú. Jankov
Bod č.14 – Platnost pozemkových úprav v k.ú. Holašovice
Bod č.15 – Selské slavnosti 2020 – dopady do organizace COVID 19
Bod č.16 – Projednání a schválení ceny vodného osada Jankov na hosp. rok 2020/2021
Bod č.17 – Projednání a schválení seznamu oslovených firem, stanovení výběrové komise
a podmínek VŘ na „Rekonstrukci návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“
Bod č.18 – Různé
Bod č.19 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2020 ověří Lukáš Hála a David Zeman.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 – Kontrola zápisu/usnesení č. 01/2020
Při kontrole zápisu č. 01/2020 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Veškeré
body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body či usnesení, které ze
zápisu č. 01/2020 vyplývají a jsou v řešení, byly projednány na tomto zasedání a jejich stav
je popsán níže.
Bod č.2 – Výběr zhotovitele realizace „Opravy oplocení pozemku p.č. 3056/1 k.ú.
Holašovice“
Zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Jan Ambrož IČ: 12910503 na dodávku materiálu a
služeb „Opravy oplocení pozemku p.č. 3056/1 k.ú. Holašovice“ ve výši 92.726,- Kč
s DPH. Polovina fakturované ceny opravy Díla bude po dohodě přefakturována
vlastníkům sousedního pozemku p.č. 3028/1 LV SJM Dobeš Radomír a Dobešová Pavlína
Ing., Holašovice 67. Zastupitelstvo pověřuje starostu objednáním prací a zajištěním
dodávky služby, která bude následně provedena z rozpočtu obce Jankov.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Informace starosty a technického dozoru stavby o průběhu akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Technický dozor stavby (Ing. Návara) informoval zastupitelstvo o aktuálním průběhu prací
na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”. Prozatím jdou práce dle
harmonogramu (mírný předstih), zjištěné záležitosti v terénu při realizaci stavby, popř.
změny vyvolané stavem aktuálních zjištění při realizaci stavebních prací s dopadem na PD
stavby se řeší operativně popř. na svolaných týdenních KD. Dále starosta předložil
zastupitelstvu aktuální souhrnnou zprávu stavu financování akce viz. tabulka č.1.
Tabulka č. 1.

Strana 2 (celkem 9)

Celkové náklady na
realizaci akce bez DPH
Shváleno/v realizaci
Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Shváleno/v realizaci

Smlouva BOZP

Shváleno/v realizaci

Smlouva TDS

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
Datum vystavení

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
F219/181
F219/206
F220/4

Čerpání dotace MZe

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
FA122111191
FA121902203
FA120603204
FA120204205

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
FA132111191
FA131902203
FA130603204
FA130204205

160 200,00 Kč
335 000,00 Kč
8 982 127,84 Kč
Výše úvěru

10 255 204,61 Kč
8 958 793,32 Kč
7 724 122,18 Kč
Výše dotace

Čerpání bez DPH

2 744 795,39 Kč
1 296 411,29 Kč
1 234 671,14 Kč
Čerpání bez DPH

26 011 000,00 Kč
18.11.2019
06.03.2020
03.04.2020

23 511 000,00 Kč
21 920 687,29 Kč
19 568 056,46 Kč
Platba

18.11.2019

2 500 000,00 Kč
1 590 312,71 Kč
2 352 630,83 Kč
Čerpání bez DPH

4 491,54 Kč
Smluvní částka

Čerpání bez DPH

160 200,00 Kč
21.11.2019
19.02.2020
06.03.2020
02.04.2020
Datum vystavení

Smlouva TDS

3 715 800,00 Kč

12.12.2019
14.01.2020
10.02.2020

Datum vystavení
Smlouva BOZP

26 011 000,00 Kč

13 000 000,00 Kč

Datum vystavení
Vlastní zdroje - účty obec Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Jankov
F219/171

38 708 927,84 Kč

15.11.2019

Datum vystavení
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
F219/171
F220/12
F220/23

Přidělaná dotace bez DPH

140 000,00 Kč
130 000,00 Kč
120 000,00 Kč
110 000,00 Kč
Smluvní částka

20 200,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
Čerpání bez DPH

335 000,00 Kč
21.11.2019
19.02.2020
06.03.2020
02.04.2020

Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby "Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice"

295 000,00 Kč
275 000,00 Kč
255 000,00 Kč
235 000,00 Kč

40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
11 873 512,90 Kč

Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.4 – Projednání vyúčtování výdajů na činnost školských zařízení ZŠ a MŠ
Dubné za r. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prostředky na úhradu neinvestičních nákladů
školských zařízení sloužících Základní a Mateřské škole (školní družina a školní jídelna)
v Dubném se společným školským obvodem pro obce Dubné, Branišov, Čakov, Habří,
Jankov, Kvítkovice, Lipí a Žabovřesky. Poskytnutí prostředků bylo zastupitelstvem
projednáno a schváleno ve výši 68.275,- Kč.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.5 – Projednání žádost o dar na ZŠ a MŠ Dubné 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o finanční dar obci Dubné na vyúčtování
splátek úvěru a úroků na přístavbu ZŠ a MŠ Dubné za r. 2019 ve výši 248.528,- Kč.
Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.6 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2019 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 2019
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2019
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
• Rozvaha k 31.12.2019
• Příloha k 31.12.2019
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
• Analytická předvaha k 31.12.2019
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019 a na základě projednání souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2019 a to bez výhrad. Návrh byl schválen v navrhované
podobě bez připomínek. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce od
6.04.2020 do 22.04.2020 a to i v elektronické podobě na www.jankovcb.cz.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r. 2019
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2019
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
• Rozvaha k 31.12.2019
• Příloha k 31.12.2019
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2019
• Analytická předvaha k 31.12.2019
• Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2019
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce navrhl přítomnému zastupitelstvu převod hospodářského výsledku ve výši
1.648.391,13 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432
(výsledek hospodaření předcházejících účetních období)“. Zastupitelstvo obce Jankov
souhlasí s převodem hospodářského výsledku za rok 2019 z účtu 431 na účet 432.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo přijalo níže uvedené opatření k nápravě chyb a nedostatků, které vyplývají
ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019:
Nejpozději do 30. 06. 2020 bude provedeno zaúčtování práv věcného břemene na cizích
pozemcích do majetku. Nápravu zajistí starosta obce ve spolupráci s účetní.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Schválení účetní závěrky 2019
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce k 31. 12. 2019.
Podklady účetní závěrky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu:
•
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2019
•
Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2019
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2019.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.8 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2020
Starosta zastupitelstvo informoval o návrhu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2020, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a
neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 2. 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 č. 2.
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Dokončeno

Výměna parket sál hospoda Holašovice a
nová vrata stodola Hospoda
Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul Výměna parket sál hospoda Holašovice a
JčK POV
nová vrata stodola Hospoda, další práce
Podpora památky UNESCO z prostředků
Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2020
JčK 2020 dle smluvních podmínek
Oprava sjezdů z místní komunikace do
Finacování výše uvedený dotační titul
historických objektů na návsi v
Holašovicích“
Vyúčtování nákladů na hopodaření v
Rozpočet obce
obecních lesích za r. 2019
Rozpočet obce
Tržby za prodej vytěženého dřeva 2019
Program Mze - Finanční příspěvek na
Kompenzace ušlých tržeb za prodej
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
vytěženého dřeva za r. 2019
lesích
Náklady na hospodaření v obecních lesích v
Rozpočet obce
r. 2020 (těžba, úklid, výsadba, ošetřování,
chemická ochrana etc.)
Oprava oplocení u IC Holašovice - severní
Rozpočet obce
strana
Nový parket k podiu Selské slavnosti
Rozpočet obce
Holašovice
Rozpočet obce
Výměmna vrat u HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Malířské opravy a nátěr fasády HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Zednické opravy fasády HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Vybudování pergoly u formanky Jankov
Oprava a úprava vodovodních hydrantů
osada Holašovice
Posílení vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou osada Holašovice

Žádost podána
Schváleno, Realizace
akce
Smlouva podepsána
Schváleno, Realizace
akce
Akce ukončena
Akce ukončena
Příprava žádosti
Realizace akce
průběžně 2020
Scháleno, Realizace
akce
Odloženo na r.2021

Příprava akce
V realizaci
Žádost podána
Žádost podána

V realizaci

Shváleno
Schváleno

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

300 000,00 Kč

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Rozpočet obce
Rozpočet obce a uvedený dotační titul JčK
POV
Rozpočet obce a níže uvedený dotační titul
JčK POV
GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních památek a památek
UNESCO
Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly (převod částky z r.
2019)
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice (převod
dotace z r. 2019)
Individuální dotace JčK -

Veřejné informační služby knihoven
Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

530 000,00 Kč
700 000,00 Kč
700 000,00 Kč
1 111 996,00 Kč
548 390,00 Kč
620 000,00 Kč

400 000,00 Kč
92 726,00 Kč

43 965,00 Kč
35 500,00 Kč
450 000,00 Kč
200 000,00 Kč
350 000,00 Kč
27 008,00 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci
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18 000,00 Kč

1 972 302,00 Kč
1 873 687,00 Kč

33 464 132,45 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2020

46 363,00 Kč

145 968,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
DPH

23 511 000,00 Kč
3 715 800,00 Kč
39 523 597,45 Kč

31 333 240,00 Kč
8 190 357,45 Kč

Bod č.9 – Projednání výsledků VŘ na akci „Oprava sjezdů z místní komunikace
do historických objektů na návsi v Holašovicích“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výběrovou komisí předložený výsledek na „Opravu
sjezdů z místní komunikace do historických objektů na návsi v Holašovicích“,
který byl stanoven na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny na vítěze
dodavatele prací.
Tabulka č.3.

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

Název dodavatele, adresa, IČ:

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:

PRECIS BUILDING SE, Haklovy Dvory
658 626,91
1.
2235, 370 05 České Budějovice, IČ:28147499
SWIETELSKI stavební s.r.o., Pražská
tř.495/58, 370 04 České Budějovice, IČ:
728 532,33
2.
48035599
Povltavská stavební společnost s.r.o., Nádražní
730 379,80
3.
265, 381 01 Český Krumlov IČ: 60850213
Práce budou navazovat na realizaci a budování páteřní stoky kanalizace a napojení objektů
na veřejné části na tuto kanalizaci v dotčeném území Holašovic a veškeré práce budou dle
Smlouvy o Dílo ukončeny do 15.11.2020.
Bod č.10 – Projednání výsledků VŘ na zhotovitele prací „Výměna parket sál
hospoda Holašovice, stavební práce a nová vrata stodola Hospoda“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výběrovou komisí předložený výsledek na „Výměnu
parket sál hospoda Holašovice, stavební práce a nová vrata stodola Hospoda“,
který byl stanoven na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny na vítěze
dodavatele prací.
Tabulka č.4.

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

Název dodavatele, adresa, IČ:

MIROSLAV KAMENSKÝ
PODLAHÁŘSTVÍ; BOROVÁ 34; 381 01
487.603,- Kč
ČESKÝ KRUMLOV
IČ 735 70 788
MILAN ŠUSTA TRUHLÁŘSTVÍ; NOVÁ
516.113,- Kč
VES 71; 382 03 KŘEMŽE; IČ 60639377
ŠVARC PAVEL TRUHLÁŘSTVÍ; ČESKÉ
CHALUPY 9; 382 03 KŘEMŽE; IČ
551.338,- Kč
12332054
Veškeré práce budou dle Smlouvy o Dílo ukončeny do 29.5.2020.

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:

1.

2.
3.

Bod č.11 – Projednání návrhu na realizaci přístřešku (pergola) Formanka Jankov
Zastupitelstvo projednalo předložený pracovní návrh na realizaci zastřešené
pergoly/krytého venkovního sezení Formanky Jankov zpracované a předložené Ing.
Janem Honnerem. Zastupitelstvo pověřuje starostu komunikací se zpracovatelem ohledně
finalizace projektové dokumentace. Zároveň zastupitelstvo pověřuje zastupitele, aby zjistili
ze svých dostupných kontaktů možné dodavatele prací, kteří by Dílo byly schopni
realizovat nejdéle do 30.6.2020. Nabídkovým řízením dodavatele zastupitelstvo pověřuje
starostu a místostarostku obce.
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Bod č.12 - COVID 19 – obec Jankov – projednání opatření
Zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí aktuální dopady a opatření v obou osadách
COVID-19. Bylo konstatováno, že zastupitelstvo postupuje v souladu s vydanými
nařízeními vlády ČR, pokyny Jihočeského kraje a KHS. Aktuální dopady na podnikání
v obci, provoz TIC a provoz obecního úřadu jsou komunikovány se starostou obce Jankov
popř. paní místostarostkou. Hygienické pomůcky jsou k dispozici na vyžádání na OÚ
Jankov a s případnými dotazy/stížnostmi se mohou občané obracet na starostu obce.
Bod č.13 – Platnost pozemkových úprav v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu v katastrálním území Jankov u Českých Budějovic obce Jankov ze dne 1.4.2020
č.j. PUP-2/2015-301 podle ustanovení § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška).
Bod č.14 – Platnost pozemkových úprav v k.ú. Holašovice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu v katastrálním území Holašovice obce Jankov ze dne 1.4.2020 č.j. PUP-1/2015301 podle ustanovení § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška).
Bod č.15 – Selské slavnosti 2020 – dopady do organizace COVID 19
Zastupitelstvo projednalo v návaznosti na stávající pandemickou situaci COVID-19 letošní
organizaci a pořádání akce Selské slavnosti Holašovice 2020. Starosta zastupitelstvo
informoval o „nezávazném“ postoji s organizaci této akce KHS JčK. Dále zastupitelstvu
předložil aktuální stav příprav organizace této akce. Zastupitelstvo po dlouhé debatě
hlasováním rozhodlo letošní ročník s ohledem na nejistotu v celkové organizaci této akce
a s eliminací možných dopadů na místní obyvatele slavnosti ZRUŠIT. Zastupitelstvo
zároveň pověřuje starostu obce informováním medií, veřejnosti, řemeslníků a účinkujících
o tomto opatření. O organizaci dalšího ročníku bude rozhodnuto v září letošního roku.
Výsledky hlasování:
Pro zrušení: 6
Proti zrušení: 3
Bod č.16 – Projednání a schválení ceny vodného osada Jankov na hosp. rok
2020/2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností ČEVAK
a.s. na hospodářský rok 2020/21 pro obec Jankov v předložené variantě tak, že nájemné
bude shodné jako v roce 2019, tedy 44.744,- Kč a vodné bude kalkulováno v pohyblivé
ceně 30,26 Kč/m3 (34,80 Kč vč. DPH). Vodné pevná složka bude kalkulováno v ceně
365,- Kč resp. 5.088,- Kč dle kategorie vodoměru.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.17 – Projednání připravené výzvy k podání cenových nabídek a schválení
seznamu oslovených firem, stanovení výběrové komise a podmínek VŘ na
„Rekonstrukci návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“
Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí zpracovanou Výzvu k podání cenových
nabídek na práce a služby související s investiční akcí „Rekonstrukce návesní kaple sv.
Jana Nepomuckého v Holašovicích“
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta
• Ing. Miroslav Návara - zastupitel
• Marie Vaňková – místostarostka
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Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 5.6.2020 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
2.200.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo seznam oslovených firem.
Tabulka č.5: Seznam oslovených firem v předmětu zakázky

Název právnické nebo fyzické osoby

IČ

Adresa sídla

PRECIS BUILDING SE

281 47 499

Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice

PM SERVIS STAVEBNÍ s.r.o.

04343115

Krčínova 1107/30,
370 11, České Budějovice - České Budějovice 2

Povltavská stavební společnost s.r.o.

608 50 213

Obchodní firma Provádění staveb
HÜTTNER s.r.o.

28133293

Sídlo Třešňová 372, Horní Brána,
381 01 Český Krumlov
Sídlo Třešňová 372, Horní Brána,
381 01 Český Krumlov

Zastupitelstvo dále pověřuje jmenovanou komisi VŘ postupovat dle platné směrnice
obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.18 – Různé
18.1. – Žádost o prominutí nájmu Petr Klimenda
Zastupitelstvo projednalo žádost nájemce nebytových prostor – Hospoda Holašovice –
Petr Klimenta o prominutí nájmu z důvodu COVID-19. Zastupitelstvo s odpuštěním
nájmu od 1.4. – 31.5.2020 souhlasí tak, že nájem bude hrazen ve výši 100,- Kč/měsíčně.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
18.2. – Žádost o prominutí nájmu Miroslav Skočovský
Zastupitelstvo projednalo žádost nájemce nebytových prostor – Formanka Jankov –
Miroslav Skočovský o prominutí nájmu z důvodu COVID-19. Zastupitelstvo
s odpuštěním nájmu od 1.5. – 30.6.2020 souhlasí tak, že nájem bude hrazen ve výši 100,Kč/měsíčně.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
18.3. – Návrh na ocenění majetku – venkovní sezení
Zastupitelstvo projednalo návrh na zařazení do evidence majetku obce Jankov – zastřešení
se stolem a lavicí umístěné v k.ú. Holašovice 1 ks ve výši 10.000,- Kč/ks a stojan se stříškou
2.500,- Kč/ks. Mobiliář byl přijat od MAS BL – Netolicko o.p.s. na základě darovací
smlouvy.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
18.4. – Návrh na ocenění majetku do účetnictví obce – automobil FIAT Doblo
Zastupitelstvo projednalo návrh na zařazení do evidence majetku obce Jankov – 1ks
užitkového automobilu FIAT DOBLO, kterému skončila k 31.3.2020 úvěrová smlouva ve
výši zůstatkové ceny 170.000,- Kč.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.19 – Diskuse - Ukončení
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 22:15 hod.
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Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Lukáš Hála – člen zastupitelstva
David Zeman – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 7.5.2020
Sejmuto:

Strana 9 (celkem 9)

