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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Pavel Melmer, Radek Maxa, Stanislav Bauer
Omluven: Milan Kukla
Hosté: nikdo
Dne: úterý 8.2.20121
Od: 18:30 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. 10/2011
Bod č.2 – Projednání výsledku hospodaření obce Jankov za r. 2011
Bod č.3 – Projednání a schválení inventur obce za 2011
Bod č.4 – Plán kulturních akcí na r. 2012 konaných v obcích v Jankov a Holašovice
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r.2011/2012
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2012 ověří Marie Vaňková a Jaroslav Kučera.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 10/2011
Při kontrole zápisu č. 10/2011 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 výsledku hospodaření obce Jankov za r. 2011
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření vycházející ze zpracované „Hodnotící
zprávy za rok 2011 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za
Obec Jankov“
Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího viz
tabulka:
Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
Nekonsolidované příjmy

2010
Upr.
rozpočet
8680

2011

skutečnost
8395

upr.
rozpočet
5465

skutečnost

Rozdíl.skuteč.

% plnění

2011-2010

2011/2010

5458

-2937

63

Příjmy po konsolidaci

8680

8395

5465

5458

-3215

65

Nekonsolidované výdaje

8680

8358

5465

5459

-2899

65

Výdaje po konsolidaci

8680

8358

5465

5459

-2899

65

Financování – třída 8

0

-36

0

1

-35

Saldo-HV před
konsolidací
Saldo-HV po konsolidaci

0

36

0

-1

35

0

-36

0

1

-35

V roce 2011 byly dosaženy příjmy ve výši 5.458 tis. Kč, tj. o 2.937 tis. Kč méně než v
roce 2010. Na tomto snížení celkových příjmů mají významný podíl především přijaté
transfery (dotace), které byly v roce 2010 vyšší o 2.322 tis. Kč a dále kapitálové příjmy,
které byly vyšší o 674 tis. Kč. Daňové příjmy byly oproti roku 2010 vyšší o 38 tis. Kč.
Výdaje v roce 2011 v částce 5.458 tis. Kč jsou oproti roku 2010 nižší o 2.937 tis. Kč. Na
běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2010 vyčerpáno o 937 tis. Kč méně,
kapitálové výdaje se snížily o 1.962 tis. Kč. Meziroční pokles výdajů byl zapříčiněn nižším
objemem transferů (dotací) poskytnutých obci. Původně schválený rozpočet ve výši
4.500 tis. Kč byl navýšen o 965 tis. Kč na celkových 5.465 tis. Kč.
V roce 2011 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku ca. -1 tis. Kč (- 1.403,73
Kč).
Starosta dále zastupitelstvo seznámil se stavem čerpání a vyúčtování získaných dotací a
finančních transferů za rok 2011
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011
UZ

Označení účelové dotace

přiděleno
Kč

--

Výkon státní správy

76.200

76.200

0

X

Celkem ze státního rozpočtu

76.200

76.200

0
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vyčerpáno
Kč

rozdíl Kč

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011
UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

92
98005
0800
711

Fungování informačního centra v
Holašovicích
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Selské slavnosti Holašovice
Oprava sálu KD Jankov a vybavení
nábytkem nové formanky Jankov

200.000,00
2.046,00
30.000,00
140.000,00

200.000,00
0
30.000,00
140.000,00

0
2.046,00
0
0

X

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

372.046,00

370.000,00

2.046,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011
UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč vyčerpáno Kč
15091 Obnova stromořadí u polní cesty v k.ú.
45.446,00
45.446,00
Jankov
34057 Obnova střech bývalé kovárny
300.000,00
300.000,00
(koloniál, hasičárna) v Holašovicích

X

Celkem ze SF

345.446,00

345.446,00

rozdíl Kč
0
0

0

Obec nezaznamenala významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2011. Rozdíl
mezi realizovanými příjmy a výdaji ve výši 1.403,73 Kč byl čerpán z přebytků
z minulých období. V průběhu roku 2011 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných
subjektů.
Ukazatel dluhové služby: 0%.
Bod č.3 - Projednání a schválení inventur obce za rok 2011
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo předložené inventury a inventární
soupisy majetkové evidence obce Jankov za rok 2011 předložené finančním výborem.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Plán kulturních akcí na r. 2012 konaných v obcích v Jankov a
Holašovice
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo a schválilo „Plán kulturních akcí na
r. 2012 konaných v obcích v Jankov a Holašovice“. Tento plán bude vyvěšen a
aktualizován na www.holasovie.eu (web. stránky obce Jankov) a měl by sloužit široké
veřejnosti a zejména našim spoluobčanům k lepší orientaci, prezentaci a plánování
času možné účasti na těchto akcích.
KALENDÁŘ VÝZNAMNÝCH AKCÍ KONANÝCH V OBCÍCH JANKOV A HOLAŠOVICE V ROCE 2012
Leden

27.1.2012 - hasičský bál SDH Holašovice (Jihočeská hospoda Holašovice)

Únor



29.1.2012 – dětský maškarní bál – KD Jankov - pořádá MŠ Čakov a obec Jankov

11.2.2012 - dětský maškarní karneval Holašovice (Jihočeská hospoda Holašovice)
17.2.2012 - hasičský bál SDH Jankov (KD Jankov)

Březen
3.3.2012 – sportovní ples SK Jankov (KD Jankov)
Duben
30.4.2012 - tradiční stavění máje Jankov a Holašovice
Květen

výlet seniorů do vybrané lokality Jihočeského kraje – organizuje obec Jankov


27.5.2012 - tradiční pouť a kuželník

Červen

17.6.2012 - tradiční pouť Jankov


23.6.2012 – Oslava letního slunovratu, keltské odpoledne a keltská ohňová noc



30.6.2012 – Dětský den – areál SK Jankov

Červenec

20. - 22.7.2012 – 15. ročník Selské slavnosti Holašovice – staročeský lidový jarmark s bohatým
kulturním programem
Září


Dětský den – ukončení prázdnin – náves Holašovice



výlet seniorů do vybrané lokality Jihočeského kraje – organizuje obec Jankov

Listopad

25.11.2012 - Kateřinské heligonky v Holašovicích – k tanci a zpěvu hraje pestrá přehlídka tradičních
jihočeských heligonkářů – (sál Jihočeské hospody Holašovice)
Prosinec

2.12.2012 - Vánoce na vsi – adventní rozsvěcování Vánočního stromu Janov a Holašovice náves,
přehlídka staročeských vánoc a tradic v informačním centru Holašovice, staročeský dřevěný betlém
v životní velikosti Holašovice náves


7.12.2012 – hrátky s čertem – KD Jankov - veselá hodinka s čertem a anděli pro děti našich obcí



8.12.2012 – tradiční předvánoční posezení seniorů obcí Jankov a Holašovice – KD Jankov

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce v r. 2012
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a dílčích výsledcích podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2012 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Hodnocení

Program

Akce

Oprava interiéru infocentra
Holašovice - III. etapa –
Akce
Rozpočet obce Jankov 2012
kuchyně, koupelna, úklid.
schválena
místnost – obklady, voda,
topení, apod.
Akce
Vybavení sálu KD Jankov –
Rozpočet obce Jankov 2012
schválena
nové stoly a židle
Akce
Řešení akustiky sálu KD
Rozpočet obce Jankov 2012
schválena
Jankov
Akce
ZTV Holašovice Nekysel –
Rozpočet obce Jankov 2012
schválena
řešení VO
ZTV Holašovice - vybudovaní
Žádost podána POV – JčK
nové komunikace k nové
výstavbě RD u Nekyselu
Program pro památky
UNESCO – Management Plan
Žádost podána GP MK ČR
VPR Holašovice UNESCO III. etapa
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
Žádost podána
GP (Havarijní program) MK ČR památek – oprava střechy IC
v Holašovicích
Žádost podána
Podpora památky UNESCO u
– v procesu
JčK – rozpočet kraje
prostředků JčK 2011 dle
realizace
podmínek
Realizace projektu
Tvorba krajiny a podpora
Žádost podána
Regenerace zeleně náves
biodiverzity JčK
intravilánu obce Jankov
CELKEM žádosti

Celkové
náklady na
realizaci akce
(tis Kč)

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

160

0

560

0

109

0

120

0

450

200

320

224

790

550

700

700

81

72

3.291

1.746

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 12

1.545

Zastupitelstvo schvaluje podání uvedených žádostí do grantových schémat.
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

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
6.1. Schválení vnitřní směrnice č.2 týkající se Oběhu účetních dokladů obce Jankov
(změna limitu pokladny)
Zastupitelstvo schválilo vnitřní směrnici č.2 týkající se Oběhu účetních dokladů obce
Jankov (změna limitu zůstatku pokladny) na 200.000,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

6.2.
Stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
6.3.
Vyhodnocení vývěrového řízení na pracovníka informačního centra
Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku výběrového řízení na pracovníka
Informačního centra Holašovice. Do VŘ se přihlásilo cca 20 uchazečů, s 8 kandidáty
byl proveden osobní pohovor a jako nevhodnější uchazeč byla vybrána Ing. Andrea
Kadlecová z Českých Budějovic. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a starostovi
ukládá uzavřít s vybraným uchazečem pracovní smlouvu.

Výsledky hlasování:

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.4. Projednání investice řešení akustiky sálu KD Jankov
Zastupitelstvo projednalo zjištěné ceny (nabídky) na investiční akci řešení
nevyhovující akustiky sálu KD Jankov. Celková investice by se měla pohybovat na
úrovni:
 nákup akustického materiálu ECOPHOON cca 94.000,- Kč
 montáž materiálu a úpravy podia
cca 15.000,- Kč
Zastupitelstvo s investicí souhlasí a pověřuje starostu a p. Řezníčka zajištěním
realizace.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

6.5. Oprava interiéru Informačního centra Holašovice – další etapa
Zastupitelstvo projednalo zjištěné ceny (nabídky) na akci opravy interiéru
informačního centra Holašovice.
Jedná se o opravu úklidové místnosti, koupelny a sprchy, kuchyňky, vč. řešení
rozvodů topení a vody, obkladů a dalších prací. Celkové náklady akce by se měly
pohybovat na úrovni cca 160.000,- Kč (s důvodu neexistující projektové dokumentace
nelze sdělit přesnou výši nákladů). Jako realizátor byl vybrán Petr Trantina. Některé
dílčí práce budou řešeny v režii obce obecními zaměstnanci.
Zastupitelstvo s nabídkou souhlasí a pověřuje starostu zajištěním realizace.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.6. Vyjádření ke stavbě kabelové přípojky NN v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním kabelové přípojky NN na pozemcích obce Jankov
p.č. 2539/1 a 2246/8 pro parcelu č. 2246/11 v k.ú. Jankov u ČB, stavba č. SB-4811383 Jankov, p. Řezníček, p.č. 2246/11, kabelová přípojka. Pan Řezníček se z důvodu
možného střetu zájmu zdržel hlasování.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

6.7.
Schválení příspěvky na nově narozené dítě
Zastupitelstvo schválilo jednorázový příspěvek na nově narozené dítě, které bude
trvale přihlášeno k pobytu v našich obcích (Jankov a Holašovice) ve výši 3.000,- Kč
pro rok 2012 (na celý mandát funkčního období do konce roku 2014).

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

6.8.
Projednání investice ZTV Nekysel řešení infrastruktury veřejné osvětlení
Zastupitelstvo schválilo investiční náklady na realizaci veřejného osvětlení u ZTV
Nekysel, které bude provedeno společně s výkopem a instalací elektrických přípojek
k novým RD. Celkové náklady investice jsou odhadovány na cca 120 tis Kč. Část prací
provede firma UNIELEKTRO Strakonice a část prací zrealizuje firma Elektro Borovka
Homole. Pánové Jílek a Maxa se z důvodu možného střetu zájmu zdrželi hlasování.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2

6.9. Projednání žádosti o podporu handicapovaného sportovce Arnošta Petráčka z
Jankova
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč našemu
občanovi Arnoštovi Petráčkovi na sportovní přípravu a reprezentaci obce Jankov v
mezinárodních soutěžích a mistrovstvích handicapovaných sportovců (Paralympijské
hry v Londýně).

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.10.
Žádost o prominutí zaplacení faktury č.14/2011 – M. Skočovský
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Skočovského o prominutí platby
dlužné faktury vícenákladů za vytápění pronajatých prostor v KD Jankov ve výši
5.132,- Kč z důvodu v dané době nemožnosti z jeho strany tyto náklady ovlivnit a
optimalizovat.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.11.
Rozhodnutí zastupitelstva obce - sál KD Jankov
Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že z důvodu finančně náročné rekonstrukce sálu v KD
Jankov a udržení dlouhodobé živostnosti zařízení sálu včetně použitých materiálů a
vybavení budou sál a všechny přilehlé prostory KD Jankov s okamžitou platností na
všech otevřených kulturně – společenských akcích provozovány jako NEKUŔÁCKÉ.
Toto nařízení projedná starosta s provozovatelem zařízení.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

6.12.
Poplatky – výběr komunálních poplatků
Zastupitelstvo schválilo výběr poplatků dle schválené vyhlášky č.01/2012 Obce
Jankov o místních poplatcích takto:
 dne 23.2. na OÚ v Jankově od 16:00 hod - 18:00 hod
 dne 24.2. v Jihočeské hospodě v Holašovicích od 18:00 hod - 20:00 hod
Výběrem zastupitelstvo pověřuje pokladní obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.13.
Členství v SMOJK (Svaz měst a obcí jihočeského kraje)
Zastupitelstvo schválilo přihlášku obce Jankov do Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.14.
Podání soudních žalob o zaplacení dlužných částek
Starosta zastupitelstvo informoval o podání žalob na p. Danihlíka a p. Kubicu ohledně
nezaplacení dlužných částek.
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5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 14.2.2012
Sejmuto:
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