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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 08/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Milan Kukla, Pavel Moučka
Omluven: Radek Maxa - nemoc, Stanislav Bauer – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 6.12.2012
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. 08/2012
Bod č.2 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2013
Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2014 – 2017
Bod č.4 – Projednání dodatku č.1/2013 k SOD mezi obcí Jankov a firmou RUMPOLD
s.r.o., provozovna Č.B.
Bod č.5 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2012/2013
Bod č.6 – Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek obce Jankov na r. 2013
a následující
Bod č.7 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2012
Bod č.8 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2012 ověří František Řezníček a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 06/2012
Při kontrole zápisu č. 07/2012 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.
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Bod č.2 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2013
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2013 jako vyrovnaný. Tento návrh
rozpočtu bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a občané se k tomuto
návrhu mohou písemně vyjádřit do 27.12.2012 nebo osobně při zasedání
zastupitelstva dne 27.12.2012. Návrh rozpočtu Obce Jankov na r. 2013 je přílohou č.1
zápisu č.8/2012.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních a neinvestičních akcí
viz návrh výdajů rozpočtu obce Jankov na r. 2013
Položka 2212 – Pozemní komunikace – případné opravy místních komunikací, realizace
pasportu místních komunikací obcí Jankov a Holašovice v ceně cca 50 tis Kč.
Položka 2310 – Pitná voda – Rekonstrukce VDJ Holašovice Nekysel v ceně cca 1.110 tis Kč.
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – oprava fasády IC Holašovice 400 tis Kč a 700 tis Kč
KD Jankov – nová fasáda a sokl budovy.
Položka 3631* – Veřejné osvětlení a energie – výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení
obec Jankov cca 430 tis Kč.
Položka 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – realizace projektu (nová výsadba)
regenerace zeleně na návsi v Jankově 24 tis.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2014
– 2017
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období
let 2014 – 2017, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích a občané se
k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 28.12.2012 nebo osobně při zasedání
zastupitelstva 28.12.20121. Návrh rozpočtového výhledu na uvedené období je
součástí zápisu č. 08/2012 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání dodatku č.1/2013 k SOD mezi obcí Jankov a firmou
RUMPOLD s.r.o., provozovna Č.B.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č.1/2013 k SOD mezi obcí Jankov a
firmou RUMPOLD s.r.o., provozovna Č.B.. Pro rok 2013 dojde ke zvýšení ceny za
svozový den o 100,- Kč oproti r. 2012 tzn. na částku 1.800,- Kč, cena za uložení
komunálního odpadu zůstává nezměněna ve výši 1.200,- Kč. K uvedeným cenám
bude připočtena zákonná položka DPH. Tyto ceny byly promítnuty do návrhu
rozpočtu obce na rok 2013.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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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

Grantový program/financování

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

Rozpočet obce Jankov 2012

Celkové náklady na
realizaci akce

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

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

Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
vyúčtováno

POV – JčK

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

337.056,- Kč

130.000,- Kč

Grant schválen

GP MK ČR

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

JčK – rozpočet kraje

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2012 dle podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Výstavba nového vodojemu
Holašovice

1.101.600,- Kč

600.000,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2012

Nákup zahradního traktoru – sekačky
Holašovice

79.920,- Kč

0,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2012

Zpevnění komunikace u VDJ Jankov

202.368,- Kč

0,- Kč

356.735,- 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

41.832,- Kč

37.649,- Kč

5.555.065,- Kč

2.375.816,- Kč

Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
vyúčtováno
Realizováno,
vyúčtováno
Grant schválen
VŘ ukončeno realizace v r. 2013
Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno
Realizováno,
zaplaceno
Akce schválena v
realizaci
Realizováno,
zaplaceno
Žádost podána –
schválena –
realizace v r. 2013

GP (Havarijní program) MK ČR

Rozpočet obce Jankov 2012
Rozpočet obce Jankov 2012
POV – JčK (SO Blanský les)

Realizace asfaltového povrchu
komunikace ZTV Holašovice Nekysel
Oprava hřebenových šablon KD
Jankov
Vybavení obcí – nákup projekční TV
do IC Holašovice, mobilní ozvučení

LEADER – MAS Netolicko

Výměna stožárů a svítidel VO Jankov

V realizaci

Rozpočet obce Jankov 2012

Nové www stránky obce Jankov

V realizaci vyúčtování

MŽP - POPFK 115D16500

Výsadba alej Jankov

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

3.175.066,- Kč

Za kontrolu plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů za r. 2012 zodpovídá
starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek obce Jankov
na r. 2013 a následující
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závazné vyhlášky v následujícím členění:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích.









Obecně závazná vyhláška č.2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní
veřejné zeleně.
Obecně závazná vyhláška č.3/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů.
Obecně závazná vyhláška č.4/2012, kterou se reguluje kouření na veřejně
přístupných dětských hřištích, sportovištích, ve vnitřních prostorách budov určených
pro pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí a na sportovních,
kulturních a společenských akcích určených nebo vyhrazených osobám mladším 18
let.
Obecně závazná vyhláška obce Jankov č. 5/2012 o úhradě vodného ve dvousložkové
formě.
Obecně závazná vyhláška obce Jankov č.6/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
Všechny uvedené vyhlášky jsou součástí zápisu usnesení č.08/2012.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Rozpočtové opatření č.5/2012
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2012 dle Přílohy č.3 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé

8.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

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

8.2. – Projednání vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Čakov

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů za
předškolská zařízení za žáky obce Jankov, kteří navštěvovali MŠ Čakov v r. 2011.
 Zastupitelstvo schválilo předložené vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Čakov
ve výši 47.600,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.3. – Zpracování pasportu místních komunikací

Obec Jankov ukládá starostovi zajistit zadání zpracování Pasportu místních
komunikací obcí Jankov a Holašovice, což pro obec vyplývá ze zákona č.13/1997 Sb.
O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb.
O další průběhu bude starosta zastupitelstvo informovat v průběhu r. 2013.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.4. – Opravy místních komunikací – vícepráce

Starosta obce zastupitelstvo informoval o předložení soupisu víceprací vzniklých při
opravách místních komunikací v obci Jankov a Holašovice. Tyto zakázky VŘ
vysoutěžila a realizovala firma OK SIGNISTAV s.r.o. takto:
SOD č. OKS 5/2012 na opravu komunikací v osadě Jankov byla podepsána a
vysoutěžena v ceně 177.516,- Kč s DPH – realizované a předkládané vícepráce
k proplacení v ceně 24.852,- Kč s DPH.
SOD č. OKS 6/2012 na opravu komunikací v osadě Holašovice byla podepsána a
vysoutěžena v ceně 314.304,- Kč s DPH – realizované a předkládané vícepráce
k proplacení v ceně 42.431,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo vícepráce projednalo, a jelikož se jednalo o práce spojené s chybami
ve výkazu výměr, byly tyto vícepráce odsouhlaseny k proplacení.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.5. – Soud Danihlík a Kubica – ohledně dlužných prostředků

Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku Rozsudků soudů České republiky se
žalovaným p. Pavlem Kubicou, který je dle rozhodnutí soudu ČR povinen zaplatit obci
Jankov částku 2.482,- Kč (z požadovaných 12.882,- Kč). Usnesení soudu ohledně
dluhu p. Petra Danihlíka bylo rozhodnuto, že žalovaný zaplatí celou částku obci
Jankov tj. 11.838,- Kč ve formě 12ti splátek v průběhu r. 2013. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí.
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8.6. – Projednání vyhodnocení uplatňování ÚP obce Jankov a Holašovice

Zastupitelstvo obce Jankov na svém řádném zasedání dne 6.12.2012 projednalo
schválilo usnesení ohledně vyhodnocení uplatňování Územní plán obce Jankov takto:
I. bere na vědomí
dopis Magistrátu města České Budějovice, odboru územního plánování zn.:
OÚP/2012/O-1701/Sl-V ze dne 29. 6. 2012 s upozorněním
úřadu územního
plánování na povinnost danou v § 55 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhodnotit územní
plán Jankov (dále jen „ÚP“) z hlediska jeho uplatňování v uplynulém období,
II. schvaluje
pořizovatele zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období, kterým bude na žádost
obce v souladu s § 6 odst. (1) písm. h) stavebního zákona Magistrát města České
Budějovice, odbor územního plánování,
III. určuje
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování zprávy o uplatňování ÚP v
uplynulém období Ing. Jana Jílka, starostu obce,
IV. ukládá
Ing. Janu Jílkovi, starostovi obce, zaslat pořizovateli žádost o pořízení zprávy o
uplatňování ÚP v uplynulém období.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 27.12.2011 od 18:00 hod
v salonku formanky KD Jankov.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2013
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2014 - 2017
Příloha č. 3 – OZV Obce Jankov č.1/2012 – 6/2012 (viz bod č.6 zápisu)
Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 5/2012
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 7.12.2012
Sejmuto:
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