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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 07/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Milan Kukla, Pavel Moučka, Radek Maxa
Omluven: František Řezníček, Stanislav Bauer – pracovní důvody
Hosté: Ing. Kamil Rucký
Dne: úterý 23.10.2012
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. 06/2012
Bod č.2 – Řešení dokumentace k obnově ÚR - Výstavba kanalizace a ČOV v obcích
Jankov a Holašovice
Bod č.3 – Schválení výsledků VŘ na realizátora Vodojemu Holašovice
Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r.2012
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.4/2012
Bod č.6 – Přijetí návrhu o investičních a neinvestičních akcích pro sestavování návrhu
rozpočtu obce Jankov na r. 2013
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2012 ověří Jaroslav Kučera a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 06/2012
Při kontrole zápisu č. 06/2012 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 zastupitelstvem projednány a jejich stav je
popsán níže.

Strana 1 (celkem 6)

Bod č.2 – Řešení dokumentace k obnově ÚR - Výstavba kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice
Starosta na zastupitelstvo pozval zástupce konzultační a poradenské firmy v oblasti
vodohospodářských staveb p. Ing. Kamila Ruckého, který zastupitelstvo informoval o
dalších možnostech zpracování a podání žádosti na „Výstavbu kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice“. Byla diskutována otázka blízké budoucnosti ohledně
řešení vypouštění odpadních vod v naší obci a možný dopad zákona o vodách na
obecní rozpočet a obyvatelé obcí. Zastupitelstvo se po cca hodinové diskusi rozhodlo
podpořit návrh zpracování nového Územního rozhodnutí ke zhotovenému projektu
stavby pro podání žádosti o grant z MŽP vyhlašovaného SFŽP, jehož zřejmě poslední
výzva pro programovací období 2007 – 2013 by měla být vypsána příští rok v březnu.
Zastupitelstvo názor podpořilo a o dalším potupu bude občany dále vhodnou formou
informovat. Koordinací aktivit a součinností pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1 Vaňková

Bod č.3 - Schválení výsledků výběrového řízení na dodavatele stavby –
„Vodojemu pro zásobování obyvatel pitnou vodou v Holašovicích“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo výsledky výběrového řízení (VŘ) na základě
podaných nabídek dle zpracované „Výzvy k podání cenové nabídky na zajištění
podkladů, dodání projektové dokumentace a výkon souvisejících inženýrských
činností pro zajištění přípravy investiční akce „Výstavba nového dvoukomorového
vodojemu v osadě Holašovice“ na základě zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách.
Předseda jmenované výběrové komise Jan Jílek seznámil zastupitelstvo se zjištěnými
výsledky VŘ oslovených uchazečů.
Výběrového řízení se zúčastnily tři firmy, z toho dvě podali řádně nabídku, firma VHS
– Vodohospodářské stavby, s.r.o. se z výběrového řízení omluvila z důvodu
nedostatku kapacit k provedení předmětu díla.
Vyhodnocení nabídek:
Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
- nabídková cena vč. DPH: 1.155.973,- Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o.
- nabídková cena vč. DPH: 1.101.600,- Kč
VHS – Vodohospodářské stavby, s.r.o. – nabídka nepředložena
Zastupitelstvo jako vítěze výběrového řízení na základě předložených nabídek
s jediným kritériem nejnižší nabídková cena schvaluje firmu SWIETELSKY stavební
s.r.o., OZ Dopravní stavby JIH. Zastupitelstvo dále schválilo návrh předložené smlouvy
o dílo s firmou firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Strana 2 (celkem 6)

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce v r. 2012 - 2013
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu realizace schválených rozpočtových a
mimořádně schválených investičních akcí obce s informací o stavu podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2012/2013 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Stav

Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno

Realizováno,
zaplaceno

Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
Vyúčtováno

Grantový program/financování

Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012

Rozpočet obce Jankov 2012

POV – JčK

Grant schválen, v
GP MK ČR
realizaci
Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
Vyúčtováno
Schváleno,
realizováno,
zaplaceno,
vyúčtováno
Grant schválen
V realizaci
Realizováno,
zaplaceno
V realizaci
V realizaci
Realizováno,
zaplaceno
Grant schválen
V realizaci

GP (Havarijní program) MK ČR

JčK – rozpočet kraje
Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK
Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012

Název akce
Oprava interiéru infocentra
Holašovice - III. etapa – kuchyně,
koupelna, úklid. místnost – obklady,
voda, topení, apod.
Vybavení sálu KD Jankov – nové
stoly a židle
Řešení akustiky sálu KD Jankov
ZTV Holašovice Nekysel
realizace veřejné osvětlení
UNIELEKTRO
přeložka a posílení vodovodu –
ČEVAK a.s.
přeložka a posílení vodovodu –
Jihobrik v.o.s.
kabeláž a osazení sloupů VO –
Elektro Borovka
terénní úpravy

Celkové náklady
na realizaci akce

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

170.164,- Kč

0,- Kč

552.336,- Kč

0,- Kč

109.838,- Kč

0,- Kč

33.884,- Kč
86.400,- Kč
70.000,- Kč

0,- Kč

34.658,- Kč
15.000,- Kč

ZTV Holašovice - vybudovaní nové
komunikace (podloží) k nové
výstavbě RD u Nekyselu

337.056,- Kč

130.000,- Kč

Program pro památky UNESCO –
Management Plan VPR Holašovice
UNESCO - III. etapa

300.000,- Kč

200.000,- Kč

Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek –
oprava střechy IC v Holašovicích

765.173,- Kč

400.000,- Kč

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2012 dle podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

1.101.600,- Kč

600.000,- Kč

79.920,- Kč

0,- Kč

177.516,- Kč

0,- Kč

314.304,- Kč

0,- Kč

44.428,- Kč

0,- Kč

82.073,- Kč

38.667,- Kč

462.000,- Kč

269.500,- Kč

9.600,- Kč

0,- Kč

5.445.950,- Kč

2.338.167,- Kč

Výstavba nového vodojemu
Holašovice
Nákup zahradního traktoru –
sekačky Holašovice
Zpevnění komunikace u VDJ Jankov
Realizace asfaltového povrchu
komunikace ZTV Holašovice
Nekysel
Oprava hřebenových šablon KD
Jankov

POV – JčK (SO Blanský les)

Vybavení obcí – nákup projekční TV
do IC Holašovice, mobilní ozvučení

Grant schválen
Příprava VŘ
dodavatele

LEADER – MAS Netolicko

Výměna stožárů a svítidel VO
Jankov

V realizaci

Rozpočet obce Jankov 2012

Nové www stránky obce Jankov

CELKEM žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 12
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3.107.783,- Kč

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

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.4/2012
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2012 dle Přílohy č.1 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Přijetí návrhu o investičních a neinvestičních akcích pro
sestavování návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2013
Každý z přítomných zastupitelů přednesl svůj návrh na realizaci investičních a
neinvestičních akcí, které navrhuje zařadit do realizace z rozpočtu obce Jankov 2013
resp. z účasti na možných grantových programech.
Jedná se o následující investiční a neinvestiční akce:
Obec Jankov:
oprava fasády KD Jankov, zateplení bytu, oprava ploché střechy, úprava okolí
KD, bezbariérový přístup do objektu,
výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení v Jankově – získána dotace na

realizaci 270 tis,

realizace projektu revitalizace zeleně náves Jankov,
oprava kaple Jankov – bude zařazeno do rozpočtu na r. 2013 pouze tak, že

realizace bude možná pouze v případě získání dotace,

vybudování klubovny nad hasičskou zbrojnicí Jankov – bude zařazeno do

rozpočtu na r. 2013 pouze tak, že realizace bude možná pouze v případě
získání dotace,
Osada Holašovice:
rekonstrukce VDJ pro zásobování obyvatel pitnou vodou pro obec Holašovice -

získána dotace na realizaci 600 tis, podpis SOD na realizaci stavby,

oprava fasády na IC Holašovice, vč. přípravy vstupu od parkoviště – bude

zařazeno do rozpočtu na r. 2013 pouze tak, že realizace bude možná pouze
v případě získání dotace,

zahájení oprav interiérů 1 np. IC Holašovice - (WC),
drobná oprava fasád a střech zadního traktu hospody Holašovice,
protipovodňová opatření Holašovice náves – rekonstrukce zatrubnění stoky –

akce bude zařazena do grantu Jihočeského kraje POV 2013

Na základě předložených návrhů zastupitelstvo ukládá starostovi u výše uvedených
akcí, na kterých se prioritně shodlo, že je má zařadit do návrhu rozpočtu obce Jankov
na r. 2013. Projednání návrhu rozpočtu bude mj. předmětem následující schůze
zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé

7.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

7.2.
Projednání vyúčtování nákladů elektrické energie za příslušná
odběrná místa obce Jankov

Zastupitelstvo se zabývalo vyúčtováním nákladů elektrické energie za příslušná
odběrná místa obce Jankov za uvedené zúčtovací období roku (viz tabulka).
Odběrné místo
Kaplička Jankov
Veřejné osvětlení Jankov
Hasičárna Holašovice
IC Holašovice – provoz
Hasičárna Jankov
Pedikůra Jankov (KD Jankov)
Obecní úřad
Veřejné osvětlení Holašovice
Celkem období

2009/2010

2010/2011

2011/2012

5.606,- Kč
39.249,- Kč
10.460,- Kč
20.288,- Kč
3.404,- Kč
6.314,- Kč
56.413,- Kč
26.707,- Kč
168.441,- Kč

4.374,- Kč
39.243,- Kč
10.750,- Kč
18.627,- Kč
2.070,- Kč
6.890,- Kč
54.035,- Kč
26.217,- Kč
162.206,- Kč

7.835,- Kč
35.891,- Kč
7.689,- Kč
13.057,- Kč
2.173,- Kč
5.534,- Kč
48.365,- Kč
24.427,- Kč
144.971,- Kč

Rozdíl 11/12 vs
10/11

3.461,- Kč
- 3.352,- Kč
- 3.061,- Kč
- 5.570,- Kč
103,- Kč
- 1.356,- Kč
- 5.670,- Kč
- 1.790,- Kč
- 17.235,- Kč

Zastupitelstvo konstatovalo, že náklady za spotřebu el. energie za odběrná místa mají
až na výjimky klesající tendenci díky opatření obecního úřadu. Přesto Obec Jankov
doplácela na energie za uvedené období cca 42 tis Kč a v dalším období ji byly
navýšeny kvartální zálohy o cca 10 tis Kč. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.

7.3.
Přefakturace nákladů a služeb obce Jankov občanskému 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 2012 a provozem organizace
uvedené společnosti 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 19 ks stánků (400,-Kč/ks/den)
22.800,- Kč
služby a práce obecních pracovníků (příprava a úklid
veřejných prostranství, součinnosti při akci apod.
20.000,- Kč
Služby a práce pracovnice IC Holašovice související s akcí
(příprava, propagace, vlastní konání akce, apod.)
10.200,- Kč
Pronájem prostor budovy obecního úřadu v Jankově
pro výkon o.p.s. (paušál za rok)
12.000,- Kč
Celkem
120.000,- Kč
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vystavením faktury občanskému sdružení ve
výše uvedeném členění.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

7.4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stav čerpání rozpočtu za období 1.1. – 30.9.2012

Starosta zastupitelstvo informoval
o stavu čerpání rozpočtu obce Jankov
k 30.9.2012. Starosta konstatoval, že je k uvedenému datu kladné saldo ve výši cca
891 tis. Kč. Do konce roku budou uhrazeny ještě některé výše uvedené investiční a
neinvestiční projekty a náklady, přesto starosta předpokládá pro r. 2012 přebytkový
rozpočet. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
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5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 4/2012
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 30.10.2012
Sejmuto:
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