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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2016
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová, František Řezníček
Omluven: - Milan Kukla – pracovní důvody
Hosté: Ditta Mauerová
Dne: úterý 26.1.2016
Od: 18:30 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 k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola plnění zápisu ze zastupitelstva 08/2015
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2016 – aktuální stav
Bod č.3 – Schválení Smlouvy o dílo (SOD) akci „Oprava střechy (krovu a latí) a
výměna krytiny části usedlosti (kolny) č.p. 22 Holašovice“
Bod č.4 – Příprava VŘ na investiční a neinvestiční akce na r. 2016
– Příprava VŘ na akci „Oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní kaple
v Jankově“
– Příprava VŘ na akci „Oprava oplocení s podezdívkou u návesní kaple
v Jankově“
– Příprava VŘ na akci „Oprava sociálního zařízení (WC) sálu Jihočeské hospody
Holašovice č.p.18“
– Příprava VŘ na akci „Oprava požární nádrže Jankov dle schválené PD“
Bod č.5 – Inventury r. 2015
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 8
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2016 ověří Ing. Andrea Wolfová a František
Řezníček

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.)

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 8/2015
Při kontrole zápisu č. 08/2015 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.

Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2016 –
aktuální stav

2.1.

Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2016

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v
roce 2016 a o připravovaných a schválených investičních a neinvestičních záměrech
obce viz tabulka. Zastupitelstvo jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce
Jankov na celkové realizaci uvedených akcí popř. s jejich plným financováním
v uvedené výši (předpokládané či smluvně potvrzené). Za zpracování, podání, kontrolu
plnění realizace a vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta obce.
Celkové
Stav

Grantový program/financování

Zpracována a
podána žádost

POV – JčK

Zpracována a
podána žádost

JčK – rozpočet Jč. Kraje 2015

Připravuje se
žádost o GP a
finalizace projektu

Podpora rekonstrukcí
a oprav požárních nádrží
(návesních rybníčků)
v obcích

Připravuje se
žádost o GP a
finalizace projektu

Objekty kulturního dědictví

Připravuje se
žádost o GP a
finalizace projektu

GP - MKČR

Vypsáno VŘ

Rozpočet obce Jankov

Připravujeme VŘ

Rozpočet obce Jankov

Připravujeme
nabídkové řízení

Rozpočet obce Jankov

(odhadované)

Název akce

náklady na
realizaci akce

Oprava oplocení s podezdívkou u
návesní kaple v Jankově.
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2016 dle smluvních
podmínek
Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD
Oprava exteriéru (fasády a střechy)
návesní kaple na návsi v Jankově –
kulturní památka.
Program záchrany venkovských
nemovitých kulturních památek VPR,
VPZ – Oprava střechy (krovu a latí) a
výměna krytiny části usedlosti (kolny)
č.p. 22 Holašovice – kulturní památka
Oprava sociálního zařízení (WC) sálu
Jihočeské hospody Holašovice č.p. 18
Posílení vodních zdrojů vodovod
Holašovice – hlubinný vrt včetně
napojení na soustavu VDJ
Vybavení hasičské klubovny Jankov kuchyňka

CELKEM žádosti

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

550.000,- Kč

200.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

645.000,- Kč

300.000,- Kč

400.000,- Kč

278.000,- Kč

447.033,- Kč

312.923,- Kč

530.000,- Kč
200.000,- Kč
50.000,- Kč
3.522.033,- Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2016

1.790.923,- Kč
1.731.110,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2.
Návrh rozkladu příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci
neinvestičních akcí v osadě Holašovice
Zastupitelstvo rozhodlo, že na příštím zasedání zastupitelstva obce rozhodne o
konečném návrhu akcí, které budou kryty z příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje pro
rok 2016. Jedná se o krytí neinvestičních akcí realizovaných v osadě Holašovice
UNESCO, návrh viz tabulka:
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Investiční/
neinvestiční

Název akce
Oprava sociálního zázemí Koloniálu Holašovice a rozšíření
prostor o veřejné turistické WC v osadě Holašovice
Oprava zvonice, střechy a fasády kaple Sv. Jana
Nepomuckého na návsi v Holašovicích
Oprava a rozšíření turistického mobiliáře osady Holašovice
Vybudování stanoviště pro sběr a svoz komunálního odpadu
zapadajícího do rázu a charakteru památky UNESCO
Označení a prezentaci památky UNESCO při příjezdových
cestách do Holašovic dle schválených návrhů
Celkem

Celkové
(odhadované)
náklady akce

Krytí z prostředků
JčK 2016 (Kč)

Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Schválení Smlouvy o dílo (SOD) akci „Oprava střechy (krovu a
latí) a výměna krytiny části usedlosti (kolny) č.p. 22 Holašovice“
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na „Opravu střechy (krovu a latí) a výměnu
krytiny části usedlosti (kolny) č.p. 22 Holašovice“ – kulturní památka s firmou Precis
Building SE, Haklovy Dvory 2235, IČ: 281 47 499 bez výběrového řízení z důvodu
nulového finančního podílu obce na realizaci akce. V daném případě obec Jankov
zastupuje vlastníka na základě plné moci pro administraci žádosti a zastupování při
realizaci a komunikaci s dotčenými orgány. Vlastník se zavázal k úhradě smluvní
spoluúčasti v požadované výši. O realizaci opravy se rozhodne až na základě
případného přidělení dotace a její výše. Podpisem smlouvy zastupitelstvo pověřuje
starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 – Příprava VŘ na investiční a neinvestiční akce na r. 2016
Zastupitelstvo na svém, zasedání projednalo a jednohlasně schválilo vyhlásit VŘ
k plánovaným investičním a neinvestičním akcí obce Jankov na rok 2016 dle
schválené SMĚRNICE OBCE JANKOV K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM takto:

4.1 – Příprava VŘ na akci „Oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní
kaple v Jankově“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „Oprava exteriéru (fasády a
střechy) návesní kaple v Jankově“.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Jílek Jan – starosta,
• František Bürger - zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 26.2.2016 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
400.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 firmy, které výběrová komise stanoví
a vybere s důrazem na ověření podnikání v oboru a zdárného předpokladu provedení
požadovaných prací.
Zastupitelstvo dále v této souvislosti schválilo, že na realizaci akce bude dohlížet
nezávislý autorizovaný stavební dozor Ing. Pavel Drmota.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

4.2. – Příprava VŘ na akci „Oprava oplocení s podezdívkou u návesní kaple
v Jankově“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „„Oprava oplocení s podezdívkou u
návesní kaple v Jankově“.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Jílek Jan – starosta,
• František Bürger - zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 26.2.2016 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
530.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 firmy, které výběrová komise stanoví
a vybere s důrazem na ověření podnikání v oboru a zdárného předpokladu provedení
požadovaných prací.
Zastupitelstvo dále v této souvislosti schválilo, že na realizaci akce bude dohlížet
nezávislý autorizovaný stavební dozor Ing. Pavel Drmota.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.3. – Příprava VŘ na akci „Oprava sociálního zařízení (WC) sálu Jihočeské
hospody Holašovice č.p.18“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „Oprava sociálního zařízení (WC)
sálu Jihočeské hospody Holašovice č.p.18“.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Andrea Wolfová – zastupitel,
• František Řezníček - zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 9.2.2016 do 16:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově a následně jmenovaná komise nabídky
vyhodnotí. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 530.000,- Kč s DPH. Jediným
hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 firmy, které výběrová komise stanoví
a vybere s důrazem na ověření podnikání v oboru a zdárného předpokladu provedení
požadovaných prací.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.4. – Příprava VŘ na akci „Oprava požární nádrže Jankov dle schválené
PD“
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na
práce a služby související s neinvestiční akcí „Oprava požární nádrže Jankov dle

schválené PD“
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Radek Maxa – zastupitel,
• Jan Ambrož - zastupitel,
• Jan Jílek – starosta,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 26.2.2016 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
700.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
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Zastupitelstvo schválilo, že osloveny budou min. 3 firmy, které výběrová komise stanoví
a vybere s důrazem na ověření podnikání v oboru a zdárného předpokladu provedení
požadovaných prací.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – INVENTURY 2015
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zprávu finanční komise přednesenou jejím
předsedou p. R. Maxou ohledně provedené inventarizace majetku obce Jankov a
inventur za rok 2015.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé

6.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty stavu finančních prostředků na
účtech obce ke dni zastupitelstva obce.

6.2. Schválení členství ve Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR)
Zastupitelstvo obce Jankov schvaluje přistoupení obce Jankov do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.128/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR a ukládá
starostovi obce vyplnění přihlášky a její odeslání s usnesením na adresu SMS ČR.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

6.3. Projednání žádosti o finanční příspěvek na vybavení obchodů Jankov a Holašovice
- Ditta Maurerová
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek na dovybavení obchodu Jankov
a koloniálu Holašovice předloženou novým nájemcem paní Dittou Maurerovou
s výsledkem, že zastupitelstvo souhlasí s finanční podporou odkupu nového zboží na
základě Kupní smlouvy 1 ks nové chladící vitríny a 1 ks nových elektronických vah.
Zařízení bude inventárně umístěno v koloniálu v Holašovicích. Kupní smlouva bude
předložena na dalším zasedání zastupitelstva a bude projednána za účasti žadatele.

Výsledky hlasování:
Pro: 8
6.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Ing. Andrea Wolfová – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 2.2.2016
Sejmuto:
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