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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 04/2014
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, Marie Vaňková,
Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Moučka, František Řezníček
Omluven: Stanislav Bauer – pracovní povinnosti
Hosté: Radek Moravec – honební starosta Honebního společenstva Čakov, Jankov, Holašovice,
Čakovec
Dne: úterý 29.4.2014
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. 03/2013

Bod č.2 – Schválení vítězné nabídky VŘ na opravu interiéru 2NP IC Holašovice
Bod č.3 – Schválení vítězné nabídky VŘ na dokončení stavebních úprav KD Jankov –
exteriér a interiér 2014 KD Jankov
Bod č.4 – Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r. 2013 a
rozpočet na r. 2014 DSO České dědictví UNESCO

Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2014
Bod č.6 – Různé
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2014 ověří Jaroslav Kučera a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 03/2014
Při kontrole zápisu č. 03/2014 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 – Schválení vítězné nabídky VŘ na opravu interiéru 2NP IC Holašovice
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Opravu interiéru 2NP IC Holašovice“. Dva uchazeči nabídku
předložili, a kvalifikační předpoklady splnili, jeden oslovený uchazeč z kapacitních
důvodů nabídku nepředložil. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího
kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze)
takto:
Seznam nabídek, hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH
Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

3.

1.

Trantina Petr

Holašovice 62, 373 84
Dubné

1.

2.

Povltavská stavební
společnost s.r.o.

Nádražní 265, 381 01
Český Krumlov

2.

3.

RELASTAV s.r.o.

Bubenská 1536/43, Praha 7

Obchodní firma / název

Sídlo

IČ

Výše
nabídkové
ceny
(v Kč včetně
DPH)

705 34 144

nepředloženo

608 50 213

597.557,- Kč

248 00 481

617.285,- Kč

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána společnost Povltavská stavební společnost s.r.o., jejíž
výše nabídkové ceny činí 597.557,- Kč včetně DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení vítězné nabídky VŘ na „Dokončení stavebních úprav KD
Jankov – exteriér a interiér 2014 KD Jankov“.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Dokončení stavebních úprav KD Jankov – exteriér a interiér
2014 KD Jankov“. Všichni oslovení uchazeči nabídku předložili a
kvalifikační
předpoklady splnili. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
Seznam nabídek, hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH
Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

2.

1.

Povltavská stavební společnost
s.r.o.

1.

2.

PRECIS BUILDING SE

3.

3.

RELASTAV s.r.o.

Obchodní firma / název

Sídlo

Nádražní 265, 381 01 Český
Krumlov
Haklovy Dvody 2235, 370
05 české Budějovice
Bubenská 1536/43, Praha 7

IČ

Výše
nabídkové
ceny
(v Kč včetně
DPH)

608 50 213

483.215,00 Kč

281 47 499

456.042,20 Kč

248 00 481

498.706,58 Kč

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána společnost PRECIS BUILDING SE, jejíž výše nabídkové
ceny činí 456.042,20 Kč včetně DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 1

Bod č.4 – Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r.
2013 a rozpočet na r. 2014 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 2013.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na
rok 2014. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále
schválilo plán činnosti ČDU na rok 2014.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Tabulka:
Stav

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2014
Starosta informoval zastupitelstvo o stavu podání žádostí na grantovou podporu v
roce 2014 z dostupných zdrojů viz. tabulka.
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.
Grantový program/financování

Schváleno

POV – JčK

Schváleno

JčK – rozpočet kraje

Nevyhověno

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Schváleno

Proti: 0

GP - MKČR

Celkové náklady na
realizaci
schválených akcí

Název akce
Dokončení stavebních úprava KD
Jankov – exteriér a interiér 2014
Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2014 dle smluvních
podmínek

Program záchrany venkovských
nemovitých kulturních památek VPR,
VPZ – oprava čeledníku usedlosti
stodoly č.p. 22

CELKEM žádosti

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

456.042,- Kč

130.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

2.480.549,- Kč

1.736.384,- Kč

383.387,- Kč

300.000,- Kč

1.539.429,- Kč

1.130.000,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci schválených akcí a grantů r. 14

409.429,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé
6.1.
Nákup nového PC vč. příslušenství
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním nákupu nového PC pro potřeby
obecního úřadu Jankov v ceně do 30.000,- Kč s DPH včetně příslušenství.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.2.
Projednání rozpočtových opatření č.2 a 3/2014
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtová opatření č. 2 a 3/2014 dle Příloh č.1 a č.2
tohoto zápisu bez připomínek.
6.3.
Selské slavnosti Holašovice 2014 - stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2014 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajišťovány na úrovni roku 2013
 Starostovi se podařilo zajistit stabilní partnery a grantovou podporu této akci pro
tento připravovaný ročník akce na mimořádné finanční úrovni,
 Byla přijata nové koncepce řešení kulturního programu Selských slavností na rok
2014,
 Informace k Selským slavnostem budou umístěny na www.holasovice.eu,
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
6.4.
Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
Strana 3 (celkem 4)

Zastupitelstvo projednalo a následně pověřilo starostu obce nechat provést realizaci
služby zhotovení PENB u obecních budov, které to dle zákona č. 318/2012 Sb. či jeho
novely vyžadují. Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického
zákona (318/2012 Sb.) povinnou součástí dokumentace budov, které jsou v mj.
v majetku obce. Průkaz energetické náročnosti budovy přitom nesmí být starší 10 let.
Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické
náročnosti budovy mají tedy i orgány veřejné moci a organizace jimi provozované.
V případně majetku obce Jankov se tato záležitost týká budov:
KD Jankov
Hospoda Holašovice
IC Holašovice
Obecní úřad Jankov
U dalších budov toto nebude potřeba:
Hasičská zbrojnice Holašovice
Hasičská zbrojnice Jankov
Koloniál Holašovice

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.5.
Likvidace „černé skládky v k.ú. Holašovice“
Starosta zastupitelstvo informoval, že byla zlikvidována tzv. „černá skládka“ v objektu
zemědělského areálu na k.ú. Holašovice s tím, že v prodlení době docházelo zde ke
shromažďování a kumulaci nebezpečného odpadu a stavebních materiálů. Likvidací
byla pověřena firma Swietelsky stavební s.r.o.. Zastupitelstvo vzalo informaci na
vědomí a s akcí souhlasí.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.6.
Projednání spolupráce s novým honebním starostou Honebního
společenstva Čakov, Jankov, Holašovice, Čakovec
Zastupitelstvo projednalo rozsah a možnosti spolupráci s novým honebním starostou
Radkem Moravcem honebního společenstva Čakov, Jankov, Holašovice, Čakovec.
Jednání bylo zastupitelstvem hodnoceno velmi pozitivně.
5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Příloha č.1
Příloha č.2

Rozpočtové opatření č.2/2014
Rozpočtové opatření č.3/2014

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Kučera – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 6.5.2014
Sejmuto:
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