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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 07/2011
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Milan Kukla, Radek Maxa
Omluven: Stanislav Bauer – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: úterý 6.9.2011
Od: 19:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
2.) Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
3.) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 06/2011
Bod č.2 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské období
roku 2010/2011
Bod č.3 – Vyhodnocení nabídek na dodávku služeb k opravám obecních komunikací
Bod č.4 - Vyhodnocení nabídek na dodávku služeb k IV. etapě opravy KD Jankov
(výměna zbývajících okenních výplní, zednické práce)
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2011
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2011 ověří Pavel Melmer a Milan Kukla.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 06/2011
Při kontrole zápisu č. 06/2011 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 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2010/2011
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro obec
Holašovice za sledované období od 1. července 2010 až do 30. června 2011
vyplývající z předložené kalkulace vodného ve dvousložkové formě viz. příloha č.1
zápisu takto:
 Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru)
365,- Kč/rok
 Cena pohyblivé složky vodného
16,67 Kč/m3
 Obnova VH infrastruktury (2008-2018) - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
2,06 Kč/m3
Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle množství odebrané vody na základě
obecně závazné vyhlášky obce Jankov č.5/2011 u pokladní obce pí. Vaňkové. Termín
výběru vodného do pokladny byl stanoven na pátek 30.9.2011 od 18:00 – 20:30 hod
v pohostinství Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Vyhodnocení nabídek na dodávku služeb k opravám obecních
komunikací
Zastupitelstvo projednalo a schválilo starostou předložené nabídky na provedení
služby - drobných opravy obecních komunikací (překopy, výtluky, oprava komunikace
u Briketárny v Holašovicích, oprava komunikace při vjezdu do ZD Jankov apod.).
Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
1. OK Signistav s.r.o. – Opravy komunikací v ceně 245.340,- Kč s DPH
2. KM (Kulhánek- Mařík) stavební firma s.r.o. -

v ceně 326.917,- Kč s DPH

3. SOMARO CZ s.r.o. – nabídka nešla kriteriálně vyhodnotit
Zastupitelstvo dále schválilo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, jež byla
nedílnou součástí nabídky. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem této smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Vyhodnocení nabídek na dodávku služeb k IV. etapě opravy KD
Jankov (výměna zbývajících okenních výplní, zednické práce)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo starostou předložené nabídky na provedení k IV.
etapě opravy KD Jankov (výměna zbývajících okenních výplní, zednické práce).
Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové
ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
1. OTHERM CB s.r.o.
v ceně 223.558,- Kč s DPH
2. WINDOW Holding a.s.

v ceně 238.849,- Kč s DPH

Zastupitelstvo dále schválilo uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo, jež byla
nedílnou součástí nabídky. Zastupitelstvo pověřuje starostu s podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že zednické práce provede firma Povltavská
stavební společnost s.r.o. – Český Krumlov.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.5 - Grantové žádosti 2011
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2011 viz tabulka.
Hodnocení

Program

Žádost podána
Přiděleno,
POV – JčK
vyúčtováno
Žádost
akceptována –
přiděleno,
GP MK ČR
vyúčtováno
Žádost
akceptována – JčK – rozpočet kraje
přiděleno

Akce

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

Vybavení nové formanky
v Jankově novým nábytkem a
renovace sálu KD Jankov
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy
koloniálu a hasičárny
v Holašovicích

525

140

440

300

200

200

71

63,9

56,7

51

73,2

50

103

72

578

433

1975,9

1309,9

Žádost o podporu Jč. kraje
provozu Infocentra

Žádost na zpracování
projektu na výsadbu stromů
a alejí v krajině (vybrané
Žádost podána
JčK - Tvorba krajiny a podpora lokality), regenerace sadů
– žádost
biodiverzity
v intravilánu obcí v k.ú.
zamítnuta
Jankov a Holašovice, a projet
regenerace zeleně návsi
v obci Jankov
Žádost
Obnova stromořadí u polní
zpracována a
cesty v k.ú. Holašovice Grant AOPK
podána
II.část – výsadba cca 55
Přiděleno
stromů
Žádost
Vybavení dětských hřišť
Grant JčK – POV Svazek obcí
akceptována –
herními prvky Jankov a
Blanský les
přiděleno
Holašovice
Žádost
Žádost o podporu – pořízení
zpracována a
JčK GP na podporu jednotek
nového ochranného
podána
sborů dobrovolných hasičů
zásahového oblečení a
žádost
obcí JčK na r. 2010
vybavení JSDH
zamítnuta
Zpracování a
Fische 5 – Rozvoj – občanská
podání žádosti LEADER – MAS Blanský les
vybavenost - vybavení
žádost
Netolicko
nábytkem (stoly a židle) sál
zamítnuta
KD Jankov
CELKEM žádosti

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace
(tis. Kč)

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci grantů r.2011

666

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí. Zastupitelstvo jednohlasně
souhlasí se spoluúčastí obce na celkové realizaci uvedených akcí. Za zpracování,
podání, kontrolu plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta
obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
6.1.
Ukončení pracovního poměru
Zastupitelstvo vzalo na vědomí ukončení pracovního poměru Dr. Oxany Semenové
v Informačním centru v Holašovicích ke dni 30.10.2011. Na uchazeče o pracovní
místo pracovníka(ce) informačního centra bude vypsáno výběrové řízení do konce
roku 2011.
6.2.
Stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
6.3.
Přefakturace nákladů a služeb Obec Jankov & občanského sdružení
Občané Jankova a Holašovice sobě a všem o.p.s.
Zastupitelstvo schválilo na návrh starosty obce přefakturaci nákladů a služeb
v souvislosti s organizací Selských slavností Holašovice 2011 a provozem organizace
o.p.s. takto:
1x zapůjčení 1ks podia 11x7 m včetně parketu, včetně kulis 20.000,- Kč
1x zapůjčení 1ks podia 10x7 m včetně parketu, včetně kulis 20.000,- Kč
Zapůjčení 100 ks lavic (50,- Kč/ks)
5.000,- Kč
Zapůjčení 50 ks pivních setů (200 Kč/ks)
10.000,- Kč
Zapůjčení 3 ks slunečníky velké
6.000,- Kč
Zapůjčení 20 ks stánků (400,-Kč/ks/den)
24.000,- Kč
služby obecních pracovníků, příprava prostranství (paušál)
20.000,- Kč
provozní pronájem budovy infocentra na akci pro soubory
5.000,- Kč
pronájem prostor budovy obecního úřadu v Jankově pro výkon o.p.s. (paušál
za rok)
12.000,- Kč
Celkem
122.000,- Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vystavením faktury občanskému sdružení ve
výše uvedeném členění.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Příloha č. 1. - Kalkulace ceny vodného Holašovice za období 1.7.2010 – 30.6.2011
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
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