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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 04/2013
z mimořádného 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 důvody
Hosté: nikdo
Dne: středa 19.6.2013
Od: 19:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo mimořádně 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 – Projednání závěrečného účtu obce Jankov za rok 2012
Bod č.2 – Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r. 2012 a
rozpočet na r. 2013 DSO České dědictví UNESCO
Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2013
Bod č.4 – Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2013
Bod č.5 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu zadního traktu střech a
fasád budov památkově chráněného statku č.p.18 v Holašovicích

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2013 ověří Radek Maxa a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Projednání závěrečného účtu obce Jankov za rok 2012
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2012 a na základě projednání souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2012 a to bez výhrad. Návrh byl schválen v navrhované
podobě bez připomínek. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce
a to i v elektronické podobě od 4.6.2013 – 19.6.2013.
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Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r. 2012
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2012
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2012
• Rozvaha k 31.12.2012
• Příloha k 31.12.2012
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2012
• Analytická předvaha k 31.12.2012

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.2 – Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r.
2012 a rozpočet na r. 2013 DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí DSO České dědictví UNESCO za rok 2012.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na
rok 2013. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále
schválilo plán činnosti ČDU na rok 2013.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2013, stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2013 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajištěny na úrovni roku 2012
 Organizační štáb přijal opatření z organizačních chyb a nedostatků uplynulých
ročníků
 Selské slavnosti jsou organizovány v duchu 15. letého výročí zápisu na seznam
památky Holašovice na seznam UNESCO
 Selské slavnosti jsou organizovány v duchu konání Zemské výstavy 2013, kam
jsou Holašovice okrajově zařazeny
 Program Selských slavností je umístěn na www.holasovice.eu
Bod č.4 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2013
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2013 dle Přílohy č.1 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu zadního traktu
střech a fasád budov památkově chráněného statku č.p.18 v Holašovicích
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
práce související se zajištěním dodávky akce na „Opravu zadního traktu střech a
fasád budov památkově chráněného statku č.p.18 v Holašovicích“.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Pavel Moučka – místostarosta,
Maxa Radek – zastupitel,
Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční ve čtvrtek 11.7.2013 v 16:00 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 400.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
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Zastupitelstvo schválilo seznam firem, které budou poptány k podání nabídky na
uvedenou akci takto:
PRECIS BUILDING SE
Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice
IČ: 281 47 499
K - BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
IČ: 261 05 594
RELASTAV s.r.o.
Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7
IČ: 248 00 481

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Příloha č.1 – Rozpočtové opatření č. 2/2013
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 25.6.2013
Sejmuto:
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