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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 09/2014
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, František Řezníček, Milan Kukla,
Marie Vaňková, Radek Maxa, Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 2.12.2014
Od: 18:00 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. 08/2014
Bod č.2 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2015
Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2016 – 2019
Bod č.4 – Projednání a schválení cen OZV obce Jankov č.1./2012 o místních poplatcích
na r. 2015
Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2015
Bod č.6 – Schvalování rozpočtových opatření – starosta
Bod č.7 – Projednání rozpočtového opatření č.9/2014
Bod č.8 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 09/2014 ověří Lukáš Hála a Ing. František Bürger.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 08/2014
Při kontrole zápisu č. 08/2014 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 zastupitelstvem projednány a jejich stav je
popsán níže.
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Bod č.2 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2015
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2015 jako vyrovnaný v příjmové i
výdajové stránce ve výši 4.760.000,- Kč. Tento návrh rozpočtu bude vyvěšen na
úředních deskách v obou obcích dle §11 odst.3 zák.č.250/2000 Sb. a v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a občané se k tomuto návrhu mohou
písemně vyjádřit do 29.12.2014 nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne
30.12.2014. Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2015 je přílohou č.1 zápisu č.9/2014.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních a neinvestičních akcí
viz návrh výdajů rozpočtu obce Jankov na r. 2015
Položka 2212 – Pozemní komunikace – případné opravy místních komunikací obcí Jankov a
Holašovice v ceně cca 100 tis Kč v návaznosti na řešení oprav veřejného osvětlení (VO) a
oprav kanálů (kanalizace).
Položka 2310 – Pitná voda – Vybudování ATS (tlakové stanice na vodovodním řadu
Holašovice), položení NN k VDJ Holašovice a instalace zařízení a řešení kvality vody pro
zásobování obyvatel osady Holašovice pitnou vodou, instalace EZS - cca 760 tis Kč jako
spoluúčast na dotaci.
2321* – Odvádění a čištění odpadních vod (rozbory odpadní vody, opravy a údržba kanalizací)
- Dodávka stavebních prací a úprav v obcích Jankov a Holašovice - stavebních prací na
realizaci protipovodňových úprav, kanalizačního a odvodňovacího systému či dotažení
veřejného osvětlení v intravilánu osady Jankov v členění - úpravy kanalizačních vpustí, oprava
oplocení západní části KD Jankov, zemní práce v obci, dotažení a instalaci sloupů veřejného
osvětlení v Jankově, odvodňovacích a protipovodňových úprav, doasfaltování povrchů
(překopů). V osadě Holašovice se tyto úpravy týkají - úprav bezpečnostního přepadu rybníka
ČOFNA na návsi v Holašovicích, úprav stokových vtokových kanalizačních mříží a vpustí, úprav
nátokové šachty do rybníka ČOFNA, vyčištění návesní kanalizační vpustě do rybníka ČOFNA.
3322* – Zachování a obnova kulturních památek – zhotovení projektu řešení stávající hasičské
zbrojnice jako funkční kovárny a řešení projektu vybudování nové hasičské zbrojnice a zázemí
pro SDH Holašovice. Oprava fasády lednice objektu usedlosti č.p.18, oprava fasád historických
objektů Holašovice cca 110 tis Kč.
3326* - Položka 3326 - Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. – zpracování
projektové dokumentace na opravu návesní kaple a zídky Jankov, označení památky UNESCO
80 tis Kč.
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – oprava a úprava hasičské klubovny nad hasičskou
zbrojnicí v Jankově, drobné nebytové opravy a úpravy na majetku obce, PD na vícelúčelový
objekt v Holašovicích - 560 tis Kč.
Položka 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – výsadba v krajině – spoluúčast k dotaci
z OPŽP cca 5 tis Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2016
– 2019
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období
let 2016 – 2019, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích v obou
obcích dle §11 odst.3 zák.č.250/2000 Sb. a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup a občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně
do 29.12.2014 nebo osobně při zasedání zastupitelstva 30.12.2014. Návrh
rozpočtového výhledu na uvedené období je součástí zápisu č. 09/2014 viz příloha č.
2.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Projednání a schválení Dodatku č.2. cen OZV obce Jankov
č.1./2012 o místních poplatcích na r. 2015
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závazné vyhlášky v následujícím členění:
Dodatek č.2. OZV č. 1/2012, o místních poplatcích pro rok 2015 takto:
Přehled komunálních poplatků Obce Jankov r. 2013 - 2014 a návrh komunálních
poplatků na r. 2015
Svoz a uložení TKO
Položka/rok
Cena za svozový den s DPH
Cena za uložení 1t na skládku s DPH
Cena za 1t skutečně převzatého odpadu s DPH
Poplatek stanovený státem (dle zákona) pro rok 2015 s DPH
Finanční rezerva
Stanovený poplatek os/rok
Chalupáři
Podnikatelé
ZD Skalka

Stav
2013
2.070,- Kč
1.380,- Kč

690,575,115,450,450,2.500,2.500,Odhad
330.000,220.000,110.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

palivové dřevo m3 - samovýroba

200,- Kč

200,- Kč

200,- Kč

palivové dřevo m3 - vyrobené

600,- Kč

600,- Kč

600,- Kč

1200,- Kč

1200,- Kč

1200,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

5,- Kč/osoba/den

5,- Kč/osoba/den

5,- Kč/osoba/den

Poplatky za psy
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus

Kč
Kč
Kč
Kč

Stav
2015
2.070,- Kč

450,- Kč
450,- Kč
2.500,- Kč
2.500,- Kč
"Skutečnost"
330.000,- Kč
205.173,- Kč
124.827,- Kč

Náklady TKO + NKO
Příjmy TKO + NKO
Rozdíl - úhrada Obec Jankov z rozpočtu

450,450,1.500,1.500,Skutečnost
328.000,181.673,146.327,-

Stav
2014
2.070,- Kč
1.380,- Kč

Kč
Kč
Kč

Poplatky za dřevo

stavební dřevo m3
Poplatky za stočné
stočné na rok
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
sazba poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství
sazba poplatku

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/m2/den

Poplatek ze vstupného
sazba poplatku - paušální

500,- Kč/akce

500,- Kč/akce

500,- Kč/akce

Ostatní OZV č.2 – 6. - obce Jankov zůstávají v platnosti beze změny.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Strana 3 (celkem 7)

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2015
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu možnosti čerpání mimorozpočtových zdrojů
z grantů a příspěvků pro rok 2015 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Celkové

Stav

Grantový program/financování

odhadované

Název akce

náklady na
realizaci akce

Zpracování žádosti POV 2015 – JčK obec Jankov

Oprava a úprava interiéru klubovny
hasičské zbrojnice Jankov.

560.000,- Kč

Zpracování žádosti POV 2015 – JčK SO Blanský les

Vybavení OÚ ICT, PC, tiskárny apod.

40.000,- Kč

Podána žádost

JčK – rozpočet kraje

Monitoring

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Monitoring

GP - MKČR

Schváleno, podpis
smlouvy

Rozpočet obce Jankov 2015

Monitoring

Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny na nestavební akci

Podpora památky UNESCO z rozpočtu
JčK 2015 dle podmínek smlouvy
Úpravy VDJ a soustavy VDJ včetně
zdrojů pitné vody Holašovice
Vesnický program záchrany
nemovitých kulturních památek –
nové vstupní schodiště do IC
Holašovice
Dodávka stavebních prací a úprav v
obcích Jankov a Holašovice
Projekt výsadby krajinného prvku
v k.ú. Holašovice/k.ú. Jankov

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace

700.000,- Kč

1.500.000,- Kč
460.000,- Kč
757.084 Kč

50.000,- Kč

CELKEM žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2015

Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí a ukládám mu uvedené tituly a
možnosti získání mimorozpočtových fin. prostředků monitorovat, popř. žádosti řádně
zpracovat.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schvalování rozpočtových opatření – starosta
Zastupitelstvo schválilo s účinností od 5.11.2014 dle zák. č. 128 par. 102 odst. 2 bodu
a) to, že pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření na straně
výdajů až do celkové výše 500.000,- Kč nad rámec jednotlivého paragrafu Rozpočtu
obce. Na straně příjmů je možné schvalovat rozpočtová opatření neomezeně. Při
jednáních zastupitelstva bude starosta zastupitele průběžně informovat o počtu a
finančním rozsahu schválených rozpočtových opatření.
Bod č.7 - Rozpočtové opatření č.9/2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2014 dle Přílohy č.4
tohoto zápisu.
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0,- Kč

Bod č.8 – Různé

8.1. – Stav finančních prostředků obce Jankov

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

8.2. – Schválení příspěvku na nákup hraček MŠ Čakov

Zastupitelstvo schválilo žádost MŠ Čakov o finanční dar na zakoupení hraček a
pomůcek pro potřeby MŠ Čakov ve výši 5.000,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.3. – Schválení příspěvku na kulturní akci „Posvícení Holašovice“

Zastupitelstvo schválilo žádost o.s. Selské baroko Holašovice na podporu uskutečněné
akce „Holašovické posvícení, které se konalo dne 18.10.2014 v sále Jihočeské
hospody Holašovice. Zastupitelstvo schválilo vyplatit příspěvek ve výši 4.500,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.4. – Schválení příspěvku na kulturní akce „Kateřinské heligongky“

Zastupitelstvo schválilo žádost o.s. Selské baroko Holašovice na podporu uskutečněné
akce „Kateřinské heligonky, které se konala dne 29.11.2014 v sále Jihočeské hospody
Holašovice. Zastupitelstvo schválilo vyplatit příspěvek ve výši 4.500,- Kč.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.5. – Příspěvek na realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje pro r.
2015

Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.257,- Kč na podporu realizace služeb
v oblasti protidrogové politiky na místí úrovni, v souladu s Minimální sítí
protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.
Jedná se o služby:
Jihočeský streetwork PREVENT
Adiktologická poradna PREVENT
Substituční centrum PREVENT
Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.6. – Vyhodnocení výběrového řízení na pozici sekretáře obecního úřadu
Jankov, místní části Holašovice.

Zastupitelstvo projednalo obdrženou žádost a životopis uchazeče o práci v obci dle
předložené výzvy viz usnesení č.08/2014. Do výběrového řízení se přihlásil jeden
kandidát, jmenovitě Marie Vaňková, bytem Jankov 71, která byla zároveň schválena
jako vhodný kandidát pro výše uvedený zaměstnanecký poměr.
Zastupitelstvo pověřuje starostu s vybraným uchazečem po splnění dalších formalit
potřebných k uzavření smlouvy uzavřít pracovní smlouvu od 3.12.2014.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 1

8.7. – Výsledky a doporučení dílčího přezkumu hospodaření ÚSC obce
Jankov ze dne 26.11.2014

Na základě výsledků a doporučení dílčího přezkumu hospodaření ÚSC obce Jankov ze
dne 26.11.2014 se zastupitelstvo usneslo doplnit bod č. 2 (Projednání závěrečného
účtu a účetní závěrky obce Jankov za rok 2013) týkající se zápisu č. 05/2014 ze dne
17.6.2014 následovně:
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Zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků, které vyplynuly ze Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 - § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví
vedené územním celkem:
Skutečné stavy majetku a závazků nebyly zaznamenány v inventurních soupisech –
ocenění komunikací
Přijaté opatření: při inventuře k 31.12.2014 bude proveden soupis komunikací a
jejich ocenění (pověřené osoby: starosta, místostarosta, předseda finančního výboru,
účetní obce)
Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny – předzahrádka
(hostinec Holašovice)
Přijaté opatření: nejpozději k datu 31.12.2014 bude provedeno odúčtování
předzahrádky z podrozvahového účtu 903 300 (pověřené osoby: starosta, účetní
obce)
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „Drobný dlouhodobý
hmotný majetek“ – např. DHM372 Pasport místních komunikací+DZ, sochy Vodníka a
Ježíše (inv. č. 281 a 282)
Přijaté opatření: nejpozději k datu 31.12.2014 bude v rámci inventur provedeno
odúčtování chybně evidovaného majetku z účtu 028 000 (pověřené osoby: starosta,
účetní obce)
Územní celek nedodržel obsahové vymezení položky rozvahy „Dlouhodobý hmotný
majetek“ – kotel Viadrus (SMV013) pořízený v roce 2005
Přijaté opatření: nejpozději k datu 31.12.2014 bude v rámci inventur provedeno
odúčtování chybně evidovaného majetku z účtu 022 (pověřené osoby: starosta, účetní
obce)

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

a dále bylo zjištěno, že byla od 1.1.2014 starostovi obce vyplácena odměna za výkon
funkce starosty dle usnesení č. 09/2013 ze dne 27.12.2013 v nesprávné výši (nižší o
783,- Kč, což za celé uvedené období činí 7.830,- Kč). Starosta se tímto usnesením
vědomě vzdává nároku na doplacení uvedené částky. Zastupitelstvo jeho návrh bere
na vědomí.

8.8. – Získání stavebního povolení na Stavbu kanalizace a ČOV v obci
Jankov a Holašovice

Starosta obce informoval zastupitelstvo o získání stavebního povolení s nabytím právní
moci, které nastalo dne 6.11.2014 na Stavbu kanalizace a ČOV v obcích Jankov a
Holašovice. Tato skutečnost je předpokladem k možnosti získání finančních prostředků
na tuto stavbu ze zdrojů EU. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.

8.9. – Projednání odpuštění komunálních poplatků za rok 2014 Kortus Karel
č.p. 31 Jankov
Zastupitelstvo se usneslo odpustit komunální poplatky za r. 2014 ve výši 500,- Kč
vlastníkovi objektu č.p. 31 Anně Němcové za K. Kortuse, který je v uvedené
nemovitosti veden jako trvale žijící.
Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 30.12.2014 od 18:00 hod
v salonku KD Jankov.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2015
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2016 - 2019
Příloha č. 3 – Dodatek č.2. OZV Obce Jankov č.1/2012
Příloha č. 4 – Rozpočtové opatření č. 9/2014

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Lukáš Hála – člen zastupitelstva
Ing. František Bürger – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 9.12.2014
Sejmuto:
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE JANKOV - ROK 2015
Příjmy 2015
Položka příjmů
1111 – Daň z příjmů FO ze závisl. činnosti a fukč. požitků

Částka
690 000 Kč

1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výděl. činnosti

95 000 Kč

1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

95 000 Kč

1121 – Daň z příjmů právnických osob

1211 – Daň z přidané hodnoty

830 000 Kč

1 590 000 Kč

1336 – Poplatek za povolené vypouštění odpad. vod do vod podzem.

22 000 Kč

1337 – Poplatek za provoz systému shromaždvání, sběru a přepravy
komunálního odpadu

195 000 Kč

1341 – Poplatek ze psů
1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství

8 000 Kč
300 000 Kč

1344 – Poplatek ze vstupného

3 000 Kč

1345 – Poplatek z ubytovací kapacity

5 000 Kč

1351 – Odvod z loterií a podobných her

1361 – Správní poplatky

14 000 Kč

3 000 Kč

Příloha č. 1 zápisu č. 9/2014

Výdaje 2015
Položka výdajů
1032* – Podpora ostatních produkčních činností
(péče o obecní lesy - materiál, služby)
1036* – Správa v lesním hospodářství (odměna
odborného lesního hospodáře)
2141* – Vnitřní obchod (selské slavnosti
Holašovice - nákup materiálu, služeb, elektřiny,
poštovného, pohoštění)
2143* – Cestovní ruch (mzdové náklady
pracovnice Infocentra, provoz Infocentra materiál, služby, elektřina, nákup suvenýrů, pevná
paliva, poštovné, telefonní poplatky)
2212* – Pozemní komunikace (zimní údržba,
opravy)
2310* – Pitná voda (vodojem a vodovod
Holašovice - rozbory vody, materiál, služby,
opravy a údržba, zálohy na odběr podzemní vody,
zálohy na vodné KD a OÚ Jankov)
2321* – Odvádění a čištění odpadních vod
(rozbory odpadní vody, opravy a údržba
kanalizací)
3111* – Předškolní zařízení (příspěvky na nákup
hraček, pomůcek, knih)
3113* – Základní školy (příspěvek na nákup knih,
neinvestiční transfery obcím za provoz školských
zařízení )
3314* – Kultura a činnosti knihovnické (mzdové
náklady knihovnice, nákup nových knih a
časopisů)
3322* – Zachování a obnova kultuních památek
(oprava a údržba památkových budov)
3326 – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur.
nár. a histor. (oprava kapliček, elektřina)
3392* – Ostatní Zájmová činnost v kultuře (dárky
důchodcům-životním jubilea, výlety seniorůdoprava, pohoštění, předvánoční posezení seniorůpohoštění, hudba, pohoštění u vánočního stromu,
maškarní bály)

Částka
20 000 Kč
12 385 Kč
30 000 Kč

260 000 Kč

25 000 Kč

760 000 Kč

800 000 Kč
5 000 Kč
60 000 Kč

3 000 Kč
40 000 Kč
80 000 Kč

50 000 Kč

NÁVRH ROZPOČTU OBCE JANKOV - ROK 2015
1511 – Daň z nemovitostí
1032* – Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářstvíprodej dřeva občanům, těžba dřeva)
2141* – Vnitřní obchod (příjmy z pronájmů pódia, stánků, pozemků,
příjmy z propagace, příjmy za vytápění pronajatých prostor)

310 000 Kč 3419* – Tělovýchova
3613* – Nebytové hospodářství (elektřina, nákup
60 000 Kč materiálu a služeb, opravy a udržování obecních
budov)
130 000 Kč

2143* – Cestovní ruch (prodej suvenýrů v Infocentru v Holašovicích)

60 000 Kč

2310* – Pitná voda (vodné Holašovice, pronájem vodovodu Jankov)

150 000 Kč

3612* – Bytové hospodářství (pronájem bytu - KD Jankov)
3613* – Nebytové hospodářství (pronájmy hostinců, pozemků)

18 000 Kč
107 000 Kč

3725* – Využívíní a zneškodňování komunálních odpadů

25 000 Kč

6310* – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (přijaté úroky)

50 000 Kč

Příjmy 2015 - celkem
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4 760 000 Kč

3631* – Veřejné osvětlení a energie (elektřina,
materiál)
3639* – Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené (mzdové náklady obecních
zaměstnanců, pohonné hmoty, nákup materiálu a
služeb)
3722* – Sběr a svoz komunálních odpadů (svoz a
uložení odpadů, separace tříděného odpadu)
3745* – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
(materiál, služby)
4339* – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a
manželství (dary při narození dítěte)
5512* – Požární ochrana - dobrovolná část
(příspěvky na činnost SDH Jankov, Holašovice,
elektřina, materiál)
6112* – Zastupitelstva obcí (odměny za výkon
funkce starosty )
6171* – činnost místní správy (mzda sekretář
obce, materiál, služby, elektřina, mzda-účetní)
6310* – Obecné výdaje z finančních operací
(bankovní poplatky)
6320* – Pojištění funkčně nespecifikované
(pojištění obecního majetku)
6402* – Finanční vypořádání minulých let
Výdaje 2015 - celkem

Projednáno dne: 2.12.2014
Vyvěšeno dne: 9.12.2014 dle §11 odst.3 zák.č.250/2000 Sb.
Sejmuto dne:
Schváleno dne:

Ing. Jan Jílek - starosta obce

0 Kč
570 000 Kč

60 000 Kč

700 000 Kč

330 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
30 000 Kč
260 000 Kč
573 000 Kč
4 615 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
4 760 000 Kč
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Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133

NÁVRH
Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019
Obec Jankov dlouhodobě hospodaří se sestaveným a schváleným vyrovnaným
rozpočtem, který zabezpečuje řádné plnění provozních a finančních potřeb obce a obecního
úřadu Jankov. Obec Jankov v letech 2016 – 2019, v závislosti na realizaci stavu projektu,
uvažuje případné čerpání finanční bezúročné půjčky ve výši cca 3,5 mio Kč od neziskové
organizace Jihočeského vodárenského svazu na období cca 10ti let na stavbu splaškové
kanalizace a nových ČOV v obcích Jankov a Holašovice, ale pouze v případě získání požadované
výše dotace ze SFŽP/MZE na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizik
povodní. Celkové plánované investiční náklady realizace akce jsou odhadovány ve celkové výši
cca 40 milionu Kč. Dále ke kofinancování této investičně náročné akce (cca 7 mil Kč) budou
využity stávající disponibilní finanční prostředky na běžném účtu 104104250/0300 a na spořícím
účtu 244319755/0300 obce Jankov, což k datu schválení tohoto rozpočtového výhledu činí cca
4 mil Kč a zbývající část plánovaných finančních prostředků bude kryta z příjmových kapitol
rozpočtu na rok 2016 – 2019.
Obec Jankov je dále připravena v případě úspěšného vyhodnocení výše uvedeného
projektu obnova vodohospodářské infrastruktury ze SFŽP/MZE a finanční podpory z dotačních
zdrojů v požadované výši zpracovat a předložit žádost o možnost dalšího kofinancování této akce
(max. však do výše 10% nutné spoluúčasti obce) této akce z rozpočtu Jihočeského kraje, který
připravuje ve svém grantovém kalendáři na uvedené rozpočtové období podporu žádostí na
výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury.
V dalších letech 2016 -2019 pak Obec Jankov předpokládá pro příslušné plánovací období
k vlastnímu využití finančních prostředků nadále předkládat žádosti o finanční prostředky
z alternativních zdrojů (fondy EU, granty Jihočeského kraje, ministerské dotační tituly MKČR a
MMR, dále předkládat žádosti přes GP MAS, apod.) na rozvoj obou obcí (Jankov a Holašovice)
dle zadání a zpracování podkladů projektové dokumentace či dle charakteristiky vypsaných
grantových témat. Pro tvorby rozpočtů v dalších letech se počítá s mírným oživením ekonomiky
a meziročním růstem na straně příjmů a výdajů o cca 1-1,5 %. V případě nedostatku
rozpočtovaných finančních prostředků (větší výdaje než příjmy) v průběhu plánovaného období
bude využito dostupných přebytků finančních prostředků z minulých let.
Ve všech letech je prioritou zastupitelstva řádně zabezpečit vlastní chod a provoz obce
Jankov a její část Holašovice tak, aby nedocházelo k zadlužování obce a byly vytvořeny
předpoklady pro řádné plnění závazků vyplývajících ze zákonné podstaty fungování územně
správních celků.
Tento rozpočtový výhled bude podkladem pro sestavování rozpočtu v příslušných letech
rozpočtového období.
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Návrh rozpočtového výhledu v příjmech a výdajích
pro období 2016 – 2019
Tabulka:

Položka roku
2016
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje
2017
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje
2018
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje
2019
Příjmy
o1 Daňové příjmy
o2 Nedaňové příjmy
- Příjmy z pronájmů
Výdaje
o1 Běžné výdaje
o2 Kapitálové výdaje

Částka
5.000.000,- Kč
3.690.000,-- Kč
1.200.000,-- Kč
110.000,-- Kč
5.000.000,- Kč
3.200.000,-- Kč
1.800.000,-- Kč
5.100.000,- Kč
3.790.000,-- Kč
1.200.000,-- Kč
110.000,-- Kč
5.100.000,- Kč
3.150.000,-- Kč
1.950.000,-- Kč
5.190.000,- Kč
3.840.000,-- Kč
1.250.000,-- Kč
110.000,-- Kč
5.190.000,- Kč
3.190.000,-- Kč
2.000.000,-- Kč
5.300.000,- Kč
3.940.000,-- Kč
1.250.000,-- Kč
110.000,-- Kč
5.300.000,- Kč
3.250.000,-- Kč
2.050.000,-- Kč

Projednáno dne 2.12.2014
Vyvěšeno dne: 9.12.2014
Sejmuto dne:
Zpracoval:
Ing. Jan Jílek - starosta

