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

Zápis/Usnesení č. 07/2020
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
David Zeman, Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: pondělí 28.12.2020
Od: 17:30 hod
Místo: Google meet – distanční způsob konání ZO – pandemická opatření 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. 06/2020
Bod č.2 – Informace starosty o průběhu akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov Holašovice”
Bod č.3 – Schválení rozpočtu obce Jankov na r. 2021
Bod č.4 – Schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2022 – 2024
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021 - stav
Bod č.6 – Schválení Dodatku č.1/2021 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o
poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území obce a
místních částí na rok 2021 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
Bod č.7 – Různé
Bod č.8 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro:8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2020 ověří Milan Kukla a David Zeman.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 06/2020
Při kontrole zápisu č. 06/2020 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Veškeré
body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body či usnesení, které ze
zápisu č. 06/2020 vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je popsán níže.
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Bod č.2 - Informace starosty o průběhu akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov Holašovice”
Starosta obce a stavební dozor informovali zastupitelstvo o aktuálním průběhu prací na
realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”. Plánované stavební práce pro r.
2020 byly dokončeny doslova v hodině dvanácté. Další práce budou zahájeny v průběhu
ledna 2021 v závislosti na počasí. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.3 – Schválení rozpočtu Obce Jankov na r. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2021 jako vyrovnaný (shodně
bez úprav dle projednaného návrhu ze dne 29.11.2020). Na straně příjmů byly schváleny
příjmy ve výši 14.176.709,- Kč a na výdajové stránce, výdaje ve výši 15.817.438,- Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji rozpočtu na r. 2021 ve výši - 1.640.729,- Kč bude řešen financováním
faktur za provedené práce z poskytnutého úvěru České spořitelny a.s.. Návrh rozpočtu
včetně Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (obce Jankov) za období roku 1.1.31.10.2020 byl vyvěšen na úředních deskách v obou obcích dle § 11 odst. 3 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Občané se k
tomuto návrhu mohli písemně vyjádřit do 28.12.2020 do 12:00 hod s doručením na obecní
úřad. Takto schválený rozpočet obce Jankov na r. 2021 je přílohou č. 1 zápisu č. 7/2020.
Výčet akcí a položek schválených rozpočtovaných investičních a neinvestičních
akcí viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2021


Vybudování nové pergoly – Formanka Jankov – rozpočet obce plán 300 tis Kč
s DPH.
 Položení nového asfaltového povrchu – MK za humny Holašovice – za sady
východní strana návsi od Stonehange – Jílků č.p. 57 – rozpočet plán 300 tis Kč s
DPH – návrh POV 2021.
 Vícepráce kanalizace (PD kanalizace k Dobešům + nové RD - 66 tis Kč. a realizace
350 Kč bez DPH) - rozpočet obce plán 400 tis Kč bez DPH.
 Vícepráce kanalizace rozpočet obce plán 500 tis Kč bez DPH.
 Náklady na rekultivaci a regeneraci obecních lesů – rozpočet obce plán 200 tis Kč
bez DPH.
 Revitalizace rybníka Voletíny – odhad akce celkem 1,6 rozpočet obce na r. 2021
plán 800 tis Kč (80% dotace MZE).
 Splácení úvěru a úroků ČS – 900 tis Kč.
 Řešení možnosti odkalení sběrací studny – pitní voda Holašovice – rozpočet
obce plán 100 tis Kč bez DPH.
 Pasport MK a dopravního značení – rozpočet obce plán 50 tis Kč s DPH.
(pozn: tam kde je uvedeno bez DPH lze nárokovat DPH na odpočtu, kde je s DPH,
nelze nárokovat).
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.4 – Schválení rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2022 – 2024
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na období let 2022 – 2024,
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 38.12.2020 do 12:00 hod s doručením na obecní úřad.
Rozpočtový výhled je přílohou č. 2 zápisu č. 7/2020.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.5 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021 – výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o návrhu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2021, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a
neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. 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. 1.
Stav

Grantový program/financování

ˇPodána žádost

Grant POV – JčK

Příprava VŘ

Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul
JčK POV

V realizaci /schváleno

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2021
Finacování akce viz výše uvedený dotační
titul
Program Mze - Finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
lesích

Příprava akce a VŘ
Žádost podána

Realizace akce průběžně
Rozpočet obce
2021

Název akce
Oprrva místních komuniací v k.ú. Holašovice
po výstavbě kanalizace
Oprrva místních komuniací v k.ú. Holašovice
po výstavbě kanalizace
Podpora památky UNESCO z prostředků
JčK 2020 dle smluvních podmínek

300 000,00 Kč
580 000,00 Kč
500 000,00 Kč

Náklady na hospodaření v obecních lesích v r.
2021 (těžba, úklid, výsadba, ošetřování,
chemická ochrana etc.)
Nový parket k podiu Selské slavnosti
Holašovice

Rozpočet obce

Příprava akce a VŘ

Rozpočet obce

Monitoring

Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Příprava žádosti o
dotaci

GP MZe ČR

Realizace akce

Rozpočet obce

V relizaci - průběžně

Rozpočet obce (1.098.460,- Kč) a
Kanalizace a ČOV - Splátka úvěru a úroků z
Individuální dotace JčK - podpora výstavby
úvěru za r. 2021 u banky - České spořitelny
vodohspodářské infrastruktury (3.715.800,a.s.
Kč)

Vyúčtování akce dotace přiznána a akce
předfinacována v r.
2020

GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních památek a památek
UNESCO

V realizaci

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
DPH

Kompenzace ušlých tržeb za prodej
vytěženého dřeva za r. 2020

Příprava akce

V realizaci

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Vybudování pergoly u formanky Jankov

300 000,00 Kč

Posílení vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou osada Holašovice
Vícepráce kanalizace (PD tlaková kanalizace k
Dobešům + plánovaná výstavba nových
RD Holašovice) – bez možnosti získání
dotace
Revitalizace rybníka Voletíny k.ú. Jankov –
možnost získání dotace z Mze
Zpracování pasportu místních komunikací a
pasportu a projektu svislého dopravního
značení obou obcí

300 000,00 Kč

1 600 000,00 Kč

1 280 000,00 Kč

47 880,00 Kč

4 814 260,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

1 873 687,00 Kč

Čerpání Bankovní úvěru ČS na akci (převod
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
částky z r. 2020) - zbývá dofinacovat z
Jankov a Holašovice
celkového rozpočtu díla
Identifikované víceráce Stavba nové kanalizace
Rozpočet obce
a ČOV v osadách Jankov a Holašovice odhad částky

5 634 272,99 Kč

600 000,00 Kč
8 242 140,00 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2021

9 587 959,99 Kč
-1 345 819,99 Kč

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

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení Dodatku č.1/2021 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví
a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území
obce a místních částí na rok 2021 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo Dodatek č.1/2021 ke smlouvě o převodu
odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady
na území obce a místních částí na rok 2021 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.
Dodatek řeší zvýšení cen za služby svozu a uložení odpadu v důsledku meziroční inflace a
nárůstu minimální mzdy, což cenu navyšuje za svozový den o 100 Kč, likvidace papíru z
200 Kč/výsyp na 300 Kč/výsyp a likvidace skla z 250 Kč/výsyp na 300 Kč/výsyp. Celkový
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roční nárůst nákladů na likvidaci odpadů bude pro naši obec činit 17.500 Kč s DPH.
Zastupitelstvo se rozhodlo, že tento nárůst nepromítne do ceny poplatku za Svoz a uložení
odpadu vč. separace.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé

7.1. – Odkup obecního majetku

Zastupitelstvo schválilo odkup obecního majetku žadateli pí. P. Dobešové takto:
- Notebook HP 250 G6 15,6 FHD - pořízen dne 9.7.2018 v ceně 14.492,17 Kč – prodej
za 2.900,- Kč.
- Office 2016 pro domácnosti a podnikatele CZ - pořízen dne 12.10.2018 v ceně 6.406,47
Kč – prodej za 1.000,- Kč.
- Tiskárna HP Laser Jet 1020 - pořízena 22.2.2016 v ceně 4.104,- Kč – prodej za 700,- Kč.
Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít se žadatelem Kupní smlouvu.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2. – Schválení grantového projektu do POV Jihočeského kraje na r. 2021

Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo podaní žádosti do Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2021 s investiční akcí „Oprava místních
komunikací na pozemcích LV1 pro Obec Jankov v k.ú. Holašovice“ v celkové hodnotě
600.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje další administrací žádosti starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 19:30 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. 2021
Příloha č. 2 – Rozpočtový výhled obce Jankov na r. 2022 - 2024
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
David Zeman – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 18.1.2021
Sejmuto:
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