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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2012
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Melmer, Stanislav Bauer
Omluven: František Řezníček - nemoc
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 16.8.2012
Od: 19:30 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. 04/2012
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r.2012
Bod č.3 – Vyhodnocení VŘ na opravu místních komunikací Jankov/Holašovice
Bod č.4 – Projednání a schválení OZV ceny vodného Holašovice za hospodářské období
roku 2011/2012
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.3/2012
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2012 ověří Pavel Melmer a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 04/2012
Při kontrole zápisu č. 04/2012 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.
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce v r. 2012
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 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Strana 1 (celkem 6)

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,
GP MK ČR
projekt v realizaci
Grant schválen
Realizováno,
zaplaceno,
Vyúčtováno.
Příspěvek
schválen JčK –
stav definice
smlouvy.
Žádost
zamítnuta*

GP (Havarijní program) MK
ČR

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
ZTV Holašovice - vybudovaní
nové komunikace (podloží)
k nové výstavbě RD u
Nekyselu
Program pro památky
UNESCO – Management Plan
VPR Holašovice UNESCO - III.
etapa
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních
památek – oprava střechy IC
v Holašovicích

JčK – rozpočet kraje

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2012 dle
podmínek

Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity JčK

Realizace projektu
Regenerace zeleně náves
intravilánu obce Jankov

Grant schválen
Probíhá VŘ na
Výstavba vodohospodářské
dodavatele
infrastruktury JčK
stavby
Realizováno,
Rozpočet obce Jankov 2012
zaplaceno.
Akce schválena,
proběhlo VŘ na
Rozpočet obce Jankov 2012
dodavatele
Akce schválena,
probíhá VŘ na
Rozpočet obce Jankov 2012
dodavatele
CELKEM finanční a grantové zdroje

Výstavba nového vodojemu
Holašovice

Celkové
náklady na
realizaci akce

170.164,- Kč

0

552.336,- Kč

0

109.838,- Kč

0

33.884,- Kč
86.400,- Kč
70.000,- Kč

15.000,- Kč

337.056,- Kč

130.000,- Kč

300.000,- Kč

200.000,- Kč

765.173,- Kč

400.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

81.000,- Kč

72.000,- Kč

1.150.000,- Kč

600.000,- Kč

79.920,- Kč

Zpevnění komunikace u VDJ
Jankov

177.516,- Kč

ZTV Holašovice - nový asf.
povrch místní komunikace k
výstavbě RD u Nekyselu

500.000,- Kč
5.162.945,- Kč
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0

34.658,- Kč

Nákup zahradního traktoru –
sekačky Holašovice

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

Žádost o dotaci
ve výši
přidělaná/
schválená
dotace

2.102.000,- Kč
3.060.945,- Kč

*zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že zamítnutí této žádosti není definitivní,
jelikož žádost obce byla vyhodnocena jako náhradní v pořadí tzv. první pod čarou a tudíž je ze
strany KÚ JčK příslib dotaci dostat v podzimních měsících z tzv. grantových přebytků. Starosta
bude situaci monitorovat.
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.3 – Vyhodnocení nabídek na dodávku služeb k opravám obecních
komunikací
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vývěrovou komisí předložené nabídky na
provedení služeb - oprav obecních komunikací (oprava komunikace u VDJ v Jankově,
oprava komunikace U Kučerů 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 177.516,- Kč s DPH
2. VIALIT Soběslav s.r.o. - v ceně 190.551,- Kč s DPH
3. Třetí nabídka osloveného dodavatele nebyla předložena.
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 – Projednání a schválení OZV ceny vodného Holašovice za
hospodářské období roku 2011/2012
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice za sledované období od 1. července 2011 až do 30. června 2012
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
16,69 Kč/m3
 Obnova VH infrastruktury (2008-2018) - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
2,06 Kč/m3
Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle odečteného množství odebrané vody za
sledované období na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Jankov č.2/2012
u pokladní obce pí. Marie Vaňkové. Termín výběru vodného do pokladny byl stanoven
na pátek 21.9.2012 od 18:00 – 20:00 hod v místním pohostinství Holašovice.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2012
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2012 dle Přílohy č.2 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé

6.1.

Selské slavnosti Holašovice 2012 - vyhodnocení

6.2.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o zhodnocení průběhu 15.ročníku Selských
slavností Holašovice 2012. Byla vyjádřena vysoká spokojenost s organizací a
průběhem Selských slavností všem zainteresovaným složkám a pořadatelskému týmu.
Drobné náměty a návrhy na vylepšení organizace a image akce, drobné nedostatky
v organizaci akce byly vzaty na vědomí a budou předmětem jednání v zastupitelstvu a
o.p.s. pro přípravu 16. ročníku Selských slavností Holašovice 2013, které proběhnou
v termínu 26. – 28.7.2013. Ekonomický výsledek Selských slavností 2012 je díky
vysoké návštěvnosti (cca 14.000 návštěvníků), výborné organizaci a uzavřeným
sponzorským příspěvkům a darům kladný. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

6.3.
E.ON Energie – Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze
sítě nízkého napětí - fixace sazeb od 1.1.2013 – 31.12.2015

Starosta zastupitelstvo informoval o uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách
elektřiny ze sítě nízkého napětí fixace sazeb od 1.1.2013 – 31.12.2015 s firmou E.ON
Česká republika. Tato smlouva umožní lépe sestavovat a plánovat rozpočtové náklady
na energie v obecních budovách a zařízeních včetně nákladů na veřejné osvětlení
v uvedeném období. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

6.4.
Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD)
(243/2000Sb.)

Starosta zastupitelstvo informoval, že Poslaneckou sněmovnou ČR byla výraznou
většinou podpořena novela zákona o rozpočtovém určení daní, která by v případě
schválení Senátem a podpisem prezidenta republiky měla navýšit rozpočtové příjmy
obec Jankov v roce 2013 a dalších letech o cca 600 tis Kč viz tabulka. Zastupitelstvo
vzalo informaci na vědomí.

6.5.
Žádost M.
Jankov/Holašovice

Bürgerová

–

obchod

se

smíšeným

zbožím

Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo žádostí M. Bürgerové – nájemce
nebytových obecních prostor ohledně příspěvku na el. energii na provoz nebytových
prostor v obou obchodech. Zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět tak, že nájemci po
předloženém vyúčtování za el. energii v obou provozovnách za smluvní zúčtovací
období roku zastupitelstvu schválilo příspěvek ve výši 50ti% celkových nákladů na
elektrické energie, což činí 27.935,- Kč. Částka bude poukázána nájemci na účet.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 1 Bürger

6.6.
VŘ na položení finální vrstvy asfaltového povrchu na místní
komunikaci - ZTV Holašovice - Nekysel

Zastupitelstvo schválilo mimořádnou investiční akci pro r. 2012 - položení finální
vrstvy asfaltového povrchu na místní komunikaci - ZTV Holašovice – Nekysel a
pověřuje místostarostu obce zajištěním nabídek na dodavatele díla do příštího
zasedání zastupitelstva obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 2 Maxa, Jílek

6.7.
Projednání a schválení nabídky na vytvoření nových www
stránek obecního úřadu Jankov.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenovou nabídku na vytvoření nových
internetových stránek obecního úřadu Jankov od firmy Galileo Corporation s.r.o. ve
verzi Professional v ceně 9.600,- Kč s DPH. Roční poplatek za správu a provozování
těchto stránek bude činit 6.600,- Kč s DPH. Od spuštění nových webových stránek si
zastupitelstvo slibuje profesionální prezentaci obce, zajištění legislativních povinností
obecního úřadu, operativnější a přehlednější informování obyvatel a návštěvníků o
dění v obcích a kvalitnější vzájemnou komunikaci s našimi občany. Stránky by měly
být spuštěny do dvou měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.8.
Projednání a schválení nabídky na výměnu balkonových dveří –
obecní byt č.p.13 - Skočovský Jankov

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost M. Skočovského a předloženou cenovou
nabídku od firmy OTHERM CB s.r.o. na výměnu balkonových dveří u obecního bytu
č.p.13 Jankov. Žádost byla zastupitelstvem schválena s tím, že nájemce M. Skočovský
se bude podílet 50% spoluúčastí na nákladech výměny dveří. Zastupitelstvo pověřuje
starostu zajištěním realizace.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.9.
Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele stavby
vodojemu pro zásobování obyvatel pitnou vodou v Holašovicích

Zastupitelstvo projednalo přípravu a vlastní realizaci výběrového řízení na dodavatele
stavby vodojemu pro zásobování obyvatel pitnou vodou v Holašovicích, která by se
měla uskutečnit nejdéle do poloviny příštího roku. Zastupitelstvo rozhodlo partnersky
spolupracovat při přípravě VŘ na dodavatele této stavby vzhledem k její důležitosti,
opodstatněnosti a specifičnosti (jedná se o vodohospodářskou stavbu) s firmou
STVINVEST JK s.r.o. Český Krumlov. Mandátní smlouvu s uvedenou konzultační
firmou podepíše starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny vodného – osada Holašovice za období 1.7.2011 –
30.6.2012
Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č.2/2012
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Pavel Melmer – člen zastupitelstva
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 23.8.2012
Sejmuto:
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