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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2016
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Milan Kukla, Lukáš Hála, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: - František Řezníček - dovolená
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 23.8.2016
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 zápisu č. 04/2016
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2016 – stav plnění
Bod č.3 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2016
Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské období
roku 2015/2016
Bod č.5 – Projednání výsledků VŘ a rozhodnutí hodnotící komise na investiční akci
„Stavba nové Hasičské zbrojnice Holašovice“
Bod č.6 – Rozpočtové opatření 2016
Bod č.7 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 8
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2016 ověří Ing. František Bürger a Mgr. Jan
Ambrož

Výsledky hlasování:
Pro: 8
5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 4/2016
Při kontrole zápisu č. 04/2016 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 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.
Stav

Grantový
program/financování

Realizace stavby Grant POV – JčK a rozpočet obce

Název akce
Oprava oplocení s podezdívkou u
návesní kaple v Jankově –

Žádost o dotaci
Celkové náklady ve výši/přidělaná
dotace
na realizaci akce

529.774,- Kč

200.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

131.286,- Kč

0,- Kč

21.561,- Kč

0,- Kč

1.082.471,- Kč

865.976,- Kč

403.459,- Kč

200.000,- Kč

1.016,- Kč

0,- Kč

17.187,- Kč

0,- Kč

77.130,- Kč

0,- Kč

93.866,- Kč

0,- Kč

45.000,- Kč

0,- Kč

447.033,- Kč

300.000,- Kč
147.033,- Kč
(vlastní účast
majitele objektu)

7 065 353, 60 Kč

5.899.921,- Kč

Smlouva o dílo.
V realizaci

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje
2016

V realizaci

Rozpočet obce

Realizováno a
vyúčtováno
Žádosti
vyhověno,
příprava VŘ na
dodavatele
stavby
Realizováno a
vyúčtováno

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce
Grant MZE - Podpora opatření na
rybnících a malých vodních nádrží
ve vlastnictví obcí a rozpočet obce

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Oprava exteriéru (fasády a
Objekty kulturního dědictví – grant střechy) návesní kaple na návsi
JčK a rozpočet obce
v Jankově – kulturní památka –
Smlouva o dílo.
Oprava exteriéru (fasády a
střechy) návesní kaple na návsi
Objekty kulturního dědictví –
v Jankově – kulturní památka –
rozpočet obce

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vícepráce.

Realizováno a
vyúčtováno

Objekty kulturního dědictví –
rozpočet obce

Realizace stavby

Objekty kulturního dědictví rozpočet obce - objednávka

Realizováno a
vyúčtováno

Objekty kulturního dědictví rozpočet obce - objednávka

Realizace stavby

Objekty kulturního dědictví rozpočet obce - objednávka

Probíhá
vyúčtování
stavby

Grant - MKČR a spoluúčast
vlastníka

Realizace stavby

Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obce

Realizace
stavby, probíhá
vyhodnocování
měření vrtu a
kvality vody

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2016 dle
smluvních podmínek
Oprava dřevěného mobiliáře
Holašovice
Oprava návesní kapličky
Holašovice - nátěr

Rozpočet obce

Oprava exteriéru (fasády a
střechy) návesní kaple na návsi
v Jankově – kulturní památka –

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo vícepráce.
Oprava okenních vitráží návesní
kaple na návsi v Jankově –
kulturní památka
Položení kamenných obkladů po
celém obvodu kamenné zídky
kaple v Jankově
Položení kamenných chodníků po
obvodu návesní kaple v Jankově
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
Program dotace pro jednotky
SDH obcí - výstavby nové
„Hasičské zbrojnice Holašovice“
Realizace monitorovacího
hlubinného vrtu pitné vody
Holašovice – posílení vodního
zdroje
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230.000,- Kč

0,- Kč

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce

Rozšíření turistického parkoviště
u IC Holašovice na parcele
pozemku p.č. 3056/1 LV 1 Obec
Jankov k.ú. Holašovice a likvidace
černé skládky na pozemku p.č.
2983/2 k.ú. Holašovice.
Vybavení hasičské klubovny
Jankov mobiliář – stoly, židle,
police.
Oprava sociálního zařízení (WC)
sálu Jihočeské hospody
Holašovice č.p.18 - Smlouva o

178.017,- Kč

0,- Kč

73.576,- Kč

0,- Kč

458 897,- Kč

0,- Kč

17.626,- Kč

0,- Kč

29.711,-

0,- Kč

11.602.963,- Kč

8.312.930,- Kč

dílo
Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce

Realizováno a
vyúčtováno

Rozpočet obce

Oprava sociálního zařízení (WC)
sálu Jihočeské hospody
Holašovice č.p.18 – Dodatek č.1
Smlouvy o dílo - vícepráce
Doplnění a výměna herních prvků
dětská hřiště Jankov a Holašovice

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2016 resp. 2017

3.290.033,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2.
Schválení vyúčtování realizace neinvestičních akcí z příspěvku rozpočtu
Jihočeského kraje na realizaci neinvestičních akcí v osadě Holašovice za r. 2016
Zastupitelstvo schválilo seznam akcí a aktivit, které budou finančně pokryty z příspěvku
rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2016. Jedná se o neinvestičních akce realizované
v osadě Holašovice UNESCO, viz tabulka:
Název akce
Oprava WC a soc. zázemí – veřejná WC hospoda
Holašovice č.p. 18
Oprava dřevěného mobiliáře Holašovice
Oprava návesní kapličky Holašovice - nátěr
Náklady na pořádání Selských slavností Holašovice
Celkem

Investiční/
neinvestiční

Celkové
(odhadované)
náklady akce

Krytí z prostředků
JčK 2015 (Kč)

Neinvestiční

476.523,- Kč

476.523,- Kč

Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční

131.286,- Kč
21.561,- Kč
107.916,- Kč
737.286,- Kč

131.286,- Kč
21.561,- Kč
70.630,- Kč
700.000,- Kč

Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením vyúčtování tohoto příspěvku dle
ustanovení smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2016 - vyhodnocení
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o vyhodnocení průběhu 19. ročníku Selských
slavností Holašovice 2016. Byla vyjádřena vysoká spokojenost s organizací a průběhem
Selských slavností, na níž se podíleli všechny zainteresované složky (hasiči Holašovice
a SK Jankov) a celému pořadatelskému týmu vč. obecního zaměstnance a brigádníků
bylo vysloveno poděkování.
Selské slavnosti měly opět výborný průběh, atmosféru, zabezpečení, organizaci od
parkovišť, přes vstupy, úklid, kvalitu stánkového prodeje, apod. vše podpořeno dobrým
počasím. Vysoce kladně byl opět hodnocen kulturní program celých Selských slavností
a jejich propagace. Ekonomický výsledek Selských slavností 2016 byl díky stabilizované
návštěvnosti na úrovni uplynulých let a sponzorům kladný. Návrhy dalších opatření,
které se týkaly dalšího vylepšení organizace pořádání jubilejního ročníku Selských
slavností v roce 2017, byla zastupitelstvem vzata na vědomí. Tímto byly odstartovány
přípravy 20. ročníku Selských slavností Holašovice 2017, které proběhnou v termínu
21. – 23.7. 2017. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
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Bod č.4 – Projednání a schválení ceny vodného Holašovice za hospodářské
období roku 2015/2016
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice za sledované období od 1. července 2015 až do 30. června 2016 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
23,43 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 23.9.2016 od 18:00 – 20:00 hod v místním pohostinství Holašovice
(obecní hospodě).

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání výsledků VŘ a rozhodnutí hodnotící komise na
investiční akci „Stavba nové Hasičské zbrojnice Holašovice“

Starosta zastupitelstvo informoval o výsledku vypsaného Výběrového řízení na
dodavatele výstavby nové „Hasičské zbrojnice Holašovice“. Posuzováno a
hodnoceno bylo všech 5 předložených nabídek a výsledky byly vyhodnoceny takto:
Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

IČ

Výše nabídkové
ceny (v Kč bez
DPH)

Výše nabídkové
ceny
(v Kč včetně DPH)

1.

1

Povltavská stavební společnost
s.r.o.

60850213

5 839 135,21 Kč

7 065 353, 60 Kč

2.

5

Stavební firma SIXL, spol. s r.o.

48204099

5 856 225 Kč

7 086 032 Kč

3.

2

PRECIS BUILDING SE

28147499

5 985 535,05 Kč

7 242 497, 41 Kč

4.

3

RELASTAV s.r.o.

24800481

5 997 984, 56 Kč

7 257 561, 32 Kč

5.

4

Kulhánek - Mařík, stavební firma,
spol. s r.o.

46679375

6 579 766,48 Kč

7 961 517, 44 Kč

Obchodní firma / název

Výsledek hodnocení
Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena (včetně daně z přidané hodnoty)
byla jako vítěz zadávacího řízení vybrána a navržena ke schválení společnost Povltavská
stavební společnost s.r.o., jejíž výše nabídkové ceny činí 7 065 353,60 Kč včetně
DPH. S vítěznou firmou byla podepsána Smlouva o provedení díla a dne 8.8.2016 byla
zahájena stavba Hasičské zbrojnice Holašovice na pozemku Jankov, parc.č. 3225/14, k.ú.
Holašovice, který již byl k uvedenému datu převeden Katastrálním úřadem na LV1 Obec
Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.6
Projednání rozpočtových opatření 7/2016
Zastupitelstvo bere na vědomí starostou obce schválená rozpočtové opatření č.7/2016 ze
dne 1.7.2016, které je přílohou tohoto zápisu.

Strana 4 (celkem 6)

č.7

Různé

7.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

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

7.2. 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

2014/2015
5.616,- Kč
31.356,- Kč
7.095,- Kč
15.575,- Kč
3.908,- Kč
5.471,- Kč
60.745,- Kč
28.480,- Kč
158.246,- Kč

2015/2016
5.980,- Kč
33.818,- Kč
7.214,- Kč
11.415,- Kč
5.696,- Kč
4.900,- Kč
63.467,- Kč
30.211,- Kč
162.701,- Kč

Rozdíl 15/16 vs
14/15
364,- Kč
2.462,- Kč
119,- Kč
- 4.160,- Kč
1.788,- Kč
- 571,- Kč
2.722,- Kč
1.731,- Kč
4.455,- Kč

Zastupitelstvo konstatovalo, že náklady za spotřebu el. energie za odběrná místa mají
stabilní tendenci díky opatřením obecního úřadu. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty
na vědomí. Navýšení je dáno vyšší spotřebou na veřejném osvětlení v obcích zapříčiněno
přidáním světelných lamp v obou osadách v průběhu roku 2015, dále celoročním provozem
OÚ Jankov a zvýšené aktivitě hasičů Jankov.

7.3.

Projednání nabídky na dodání mobilní verze www stránek

Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o. na dodávku mobilní
verze www stránek za jednorázovou akční cenu 5.929,- Kč s DPH pro jednu doménu www
stránek. Zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit tuto mobilní verzi pro obě domény
www.jankovcb.cz a www.holasovice.eu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7.4. Projednání podání žádosti o registraci na investiční akci realizace kanalizace a ČOV
v obci Jankov a Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o běžící výzvě z programu MZE, která je otevřena pro
podání žádostí o investiční dotaci a registraci do 15.9.2016. Tímto termínem zároveň končí
5ti letý investiční plán a zatím se neví, jak bude vypadat ten následující 2017-2022.
Starosta zastupitelstvu představil finanční analýzu projektu a zastupitelstvo ji vzalo na
vědomí.
Starosta deklaroval zastupitelstvu o způsobilosti a připravenosti obce o dotaci požádat
Podmínky připravenosti a doložení dokumentace a písemností:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pravomocné Územní nebo stavební povolení – vydáno stavební povolení na akci
Projektová dokumentace stavby
Popis řešení akce
Podílové ukazatele – vyplnění formulářů
Vstupní data v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb.
Auditorem potvrzená majetková situace o finanční způsobilosti investora
Prohlášení investora
Přehled příjmů a výdajů
Ukazatel dluhové služby za předešlý rok
Kopie Majetkové a provozní evidence na kanalizaci (vybrané údaje) za rok 2015 pro Jankov a
Holašovice
Platné povolení k vypouštění odpadních vod z VV (pro Jankov i Holašovice)
Povolení k provozování kanalizace v obou obcích
Argumentace nutnosti výstavby
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Zprostředkovatelskou činnost ve spolupráci se starostou smluvně zajistí společnost CZ
VODA s.r.o. v ceně 25.000,- Kč bez DPH.
Cílem podání a registrace žádosti je zjistit, zda obec a projekt je vhodný a způsobilý k
investiční podpoře či nikoli.
Zastupitelstvo s uvedeným záměrem souhlasí a vyslovilo mu podporu.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

7.5.
PD“

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příprava VŘ na akci „Oprava požární nádrže Jankov“ dle doplněné a schválené

Vzhledem k příznivé informaci starosty ohledně písemného příslibu získání dotace ve výši
80% způsobilých výdajů z dotačního programu MZE „Podpora opatření na rybnících a
malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí“ na akci „Oprava požární nádrže Jankov“ dle
doplněné a schválené PD“, tak zastupitelstvo na svém zasedání schválilo podmínky Výzvy
k podání cenových nabídek na práce a služby související s touto akcí.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve složení:
• Jan Jílek – starosta,
• Jan Ambrož - zastupitel,
• František Bürger - zastupitel,
• Radek Maxa - zastupitel,
• Václav Kolář – mandatář.
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 14.10.2016 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
1.083.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo, že osloveno bude min. 5 firmy, které výběrová komise stanoví a
vybere s důrazem na ověření podnikání v oboru a zdárného předpokladu provedení
požadovaných prací. Hodnotit se musí min 5 předložených nabídek.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

7.6.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení autorského dozoru stavby

Zastupitelstvo chválilo autorský dozor stavby „Nové hasičské zbrojnice Holašovice“ Ing.
arch. Blanku Tancerovou v hodinové sazbě 300,- Kč/hod a dopravné ve výši 5,50 Kč/km

Výsledky hlasování:
Pro: 8
6.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.

Přílohy zápisu:
• Příloha č.1 - Kalkulace ceny vodného – osada Holašovice za období 1.7.2015 – 30.6.2016
• Příloha č.2 – Rozpočtové opatření č. 7/2016
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Ing. František Bürger – člen zastupitelstva
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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