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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2013
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Moučka
Omluven: Stanislav Bauer - pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: úterý 10.9.2013
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 následujícího bodu 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. 05/2012
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2013
Bod č.3 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2013
Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2012/2013
Bod č.5 – Rozpočtové opatření č.4/2013
Bod č.6 - Schválení účetní závěrky za rok 2012
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2013 ověří Radek Maxa a Pavel Moučka.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 05/2013
Při kontrole zápisů č. 05/2013 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 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 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 2013 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Stav

Schváleno
Podepsané
smlouvy,
realizace
Dokončeno,
předáno,
vyúčtováno
Realizace
provedena –
vyúčtování akce
Dokončeno,
předáno,
vyúčtováno
Technika
předána –
vyúčtování akce
Podepsané
smlouvy,
realizace
Podepsané
smlouvy,
realizace
Grant podán,
proces
schvalování

Grantový program/financování

POV – JčK
JčK – rozpočet kraje

Název akce
Oprava interiéru IC Holašovice
IV. etapa – dlažby 1NP a WC
2NP.
Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2013 dle
podmínek

Celkové náklady
na realizaci akce

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

270.000,- Kč

170.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

1.101.600,- Kč

600.000,- Kč

515.513,- Kč

269.500,- Kč

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Výstavba nového vodojemu
Holašovice

LEADER – MAS Netolicko

Výměna stožárů a svítidel VO
Jankov

Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity Jihočeský kraj

Realizace projektu Regenerace
zeleně návesního parku obce
Jankov

64.571,- Kč

50.000,- Kč

POV – JčK – Blanský les

Nákup komunální techniky –
sekačka, křovinořez, pila

51.678,- Kč

35.000,- Kč

GP - MKČR

Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek
– oprava fasády a soklu IC
Holašovice

728.194,- Kč

560.000,- Kč

Rozpočet obce Jankov 2013

Oprava fasády KD Jankov,
ostatní související práce

1.064.124,- Kč

0,- Kč

Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny na nestavební akci

Projekt výsadby krajinného
prvku v k.ú. Holašovice

57.705,- Kč

51.935,- Kč

4.553.385,- Kč

2.436.435,- Kč

CELKEM žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 13

2.116.950,- Kč

Zastupitelstvo v tomto směru upozorňuje občany, že se jedná o zcela mimořádný rok
z hlediska úspěšnosti realizace uvedených akcí v návaznosti na získání
mimorozpočtových zdrojů obce Jankov. Zastupitelstvo se usneslo, že budu postupovat
tak, že do konce roku bude mimořádná snaha co nejvíce omezit (zbytné) výdaje
rozpočtu na rok 2013. Záměrem zastupitelstva je veškeré akce v letošním roce a
v termínech tomu určených řádně realizačně dokončit a finančně vyúčtovat. Stávající
finanční kondice obce je uspokojivá a starosta informoval, že části finančních rezerv
rozpočtu obce bude využito „pouze“ pro přechodné období 2013/2014 cca 2-4 měs.
Zastupitelstvo dále 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: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2013 - vyhodnocení
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o zhodnocení průběhu 16. ročníku Selských
slavností Holašovice 2013. Byla vyjádřena vysoká spokojenost s organizací a
průběhem Selských slavností všem zainteresovaným složkám a pořadatelskému týmu.
Jednoznačně byl zastupitelstvem negativně hodnocen přístup některých místních
obyvatel k akci samotné, zejména těch místních občanů, kteří provozují stánkový
prodej na akci, kdy bylo přijato opatření, které bude v průběhu jarních měsíců roku
2014 oficiálně všem místním obyvatelům prostřednictvím místního zpravodaje
sděleno. Ekonomický výsledek Selských slavností 2013 byl díky průměrné návštěvnosti
(cca 9.500 návštěvníků) vyrovnaný k nákladům a příjmům. Starosta dále
zastupitelstvu sdělil, že byl velký problém s tzv. cash-flow proplacení faktur za
organizaci a služby poskytnuté na selských slavnostech 2013, což muselo být
v konečném důsledku řešeno uvolněním mimořádných finančních prostředků
z rozpočtu obce Jankov na rok 2013. Obecně prospěšná společnost Občané Jankov a
Holašovic sobě a všem o.p.s. tyto prostředky neměla na účtu z důvodu nízkých tržeb
za vstupné a zpožděných finančních úhrad za sponzoring a granty. Výsledek akce
nebyl nijak dramatický pouze z důvodu uzavřených sponzorských příspěvků, darů a
získaným grantům. Starosta dále předložil zastupitelstvu pozměněnou koncepci
pořádání Selských slavností na rok 2014 s výraznějšími změnami, náměty a návrhy na
vylepšení organizace a image akce. Tento návrh byl zastupitelstvem vzat na vědomí,
byl kladně hodnocen a bude dále předmětem rozpracování pro přípravu 17. ročníku
Selských slavností Holašovice 2014, které proběhnou v termínu 25. – 27. 7.2014.
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2012/2013
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice za sledované období od 1. července 2012 až do 30. června 2013
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
17,57 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 4.10.2013 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.4/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2013 dle Přílohy č.2 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 - Schválení účetní závěrky za rok 2012
Zastupitelstvo schválilo bez výhrad účetní závěrku za rok 2012, která skončila
kladným výsledkem hospodaření ve výši 605.710,-- Kč. Starostou byly předloženy
následující podklady pro schvalování:
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012
• Rozvaha k 31.12.2012
• Příloha k 31.12.2012
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
• Analytická předvaha k 31.12.2012
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
• Zápis o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce Jankov ke
dni 31.12.2012

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 - Různé

7.1.
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

2010/2011

2011/2012

2012/2013

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

7.296,- Kč
34.750,- Kč
4.626,- Kč
18.031,- Kč
2.811,- Kč
5.338,- Kč
50.157,- Kč
30.920,- Kč
153.929,- Kč

Rozdíl 12/13 vs
11/12
- 539,- Kč
- 1.141,- Kč
- 3.063,- Kč
4.974,- Kč
638,- Kč
-196,- Kč
1.792,- Kč
6.493,- Kč
8.958,- Kč

Zastupitelstvo konstatovalo, že náklady za spotřebu el. energie za odběrná místa mají
až na výjimky stabilní tendenci díky opatřením obecního úřadu. U zvýšených
meziročních spotřeb u IC Holašovice a VO Holašovice OÚ Jankov provede následně
další opatření. Obec Jankov doplácela na energie za uvedené období cca 4 tis Kč.
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.

7.2.
Žádost M.
Jankov/Holašovice

Bürgerová

–

obchod

se

smíšeným

zbožím

Zastupitelstvo se na svém zasedání zabývalo žádostí M. Bürgerové ohledně příspěvku
na el. energii na provoz nebytových prostor v obou obchodech (koloniálech) za
sledované období roku. Zastupitelstvo rozhodlo žádosti vyhovět tak, že nájemci po
předloženém vyúčtování za el. energii v obou provozovnách za smluvní zúčtovací
období roku schválilo příspěvek ve výši 28.000,- Kč, což je částka na úrovni loňského
roku a činí 46% celkových nákladů na elektrické energie za předložené zúčtovací
období. Částka bude poukázána nájemci na účet.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 1 Bürger

7.3.
Žádost o příspěvek na kulturně-sportovní činnost dětí a mládeže
pro školní rok 2013/2014

Zastupitelstvo na základě předložené žádosti schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč
dětskému tanečnímu kroužku Dance styl o.s.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

7.4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Žádost Radek Maxa - zpřístupnění pozemku

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Radka Maxy ohledně využití přístupu
k pozemku p.č. 2990/1 v k.ú. Holašovice LV Radek Maxa přes pozemek p.č. 2983/1
v k.ú. Holašovice (místní komunikace, LV Obec Jankov) a dále přes pozemky p.č.
2988/2 a 2990/2 vlastník Stání pozemkový úřad). Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu místním šetřením uvedené žádosti.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa

7.5.
Schválení příspěvku na činnost z rozpočtu obce Jankov SDH
Jankov a SDH Holašovice na rok 2013

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Jankov na rok 2013 ve výši
25.000,- Kč SDH Jankov a 25.000,- Kč SDH Holašovice na podporu činnosti pro rok
2013. Darovací smlouvu připraví starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Příloha č. 1 - Kalkulace ceny vodného – osada Holašovice za období 1.7.2012 –
30.6.2013
Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č. 4/2013
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
Pavel Moučka – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 17.9.2013
Sejmuto:
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