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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 08/2016
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Lukáš Hála, František Řezníček, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: - Milan Kukla - nemoc
Hosté: viz prezenční listina
Dne: úterý 6.12.2016
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 k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 07/2016
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2016 – konečný stav
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2017 – výhled
Bod č.4 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2017
Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2018 – 2020
Bod č.6 – Projednání a schválení OZV obce Jankov č.1/2016 o místních poplatcích
na r. 2017
Bod č.7 – Doplnění, projednání a schválení dokumentu Programu obnovy vesnice
Jankov a Holašovice na r. 2016 – 2020 – doplnění Přílohy č.1 – projektové záměry
obce
Bod č.8 – Různé
Bod č.9 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro: 8
4.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2016 ověří Ing. Andrea Wolfová a Ing. František
Bürger

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 – kontrola zápisu č. 7/2016
Při kontrole zápisu č. 07/2016 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.
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2016 –
konečný stav
Starosta zastupitelstvo informoval o konečném stavu vyúčtování žádostí o grantovou
podporu v roce 2016.
Stav

Grantový
program/financování

Realizováno Grant POV – JčK a rozpočet
a vyúčtováno obce
Realizováno Grant POV – JčK a rozpočet
a vyúčtováno obce
Realizováno Podpora JčK – rozpočet Jč.
a vyúčtováno Kraje 2016
Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno
Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno
Realizováno Objekty kulturního dědictví –
a vyúčtováno grant JčK a rozpočet obce
Realizováno Objekty kulturního dědictví –
a vyúčtováno rozpočet obce

Realizováno Objekty kulturního dědictví –
a vyúčtováno rozpočet obce
Realizováno Objekty kulturního dědictví a vyúčtováno rozpočet obce - objednávka
Realizováno Objekty kulturního dědictví a vyúčtováno rozpočet obce - objednávka
Realizováno Objekty kulturního dědictví a vyúčtováno rozpočet obce - objednávka

Realizováno Grant - MKČR a spoluúčast
a vyúčtováno vlastníka

Realizace
stavby, řeší
se ÚR a
stavební
povolení
Rozpočet obce
napojení vrtu
na soustavu

Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno

Název akce

Oprava oplocení s podezdívkou u
návesní kaple v Jankově – Smlouva o

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

529.774,- Kč

200.000,- Kč

11.120,- Kč

0,- Kč

dílo.
Oprava oplocení s podezdívkou u
návesní kaple v Jankově – Dodatek

č.1 Smlouvy o dílo – vícepráce méněpráce
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2016 dle smluvních
podmínek
Oprava dřevěného mobiliáře
Holašovice
Oprava návesní kapličky Holašovice nátěr
Oprava exteriéru (fasády a střechy)
návesní kaple na návsi v Jankově –
kulturní památka – Smlouva o dílo.
Oprava exteriéru (fasády a střechy)
návesní kaple na návsi v Jankově –
kulturní památka – Dodatek č.1
Smlouvy o dílo - vícepráce.
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

700.000,- Kč
131.286,- Kč

0,- Kč

21.561,- Kč

0,- 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

63.319,- Kč

0,- Kč

447.033,- Kč

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

Realizace monitorovacího hlubinného
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
vodního zdroje

83.957,- Kč

Rozšíření turistického parkoviště u IC
Holašovice na parcele pozemku p.č.
3056/1 LV 1 Obec Jankov k.ú.

178.017,- Kč

Strana 2 (celkem 8)

0,- Kč

0,- Kč

Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno
Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno
Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno
Realizováno
Rozpočet obce
a vyúčtováno

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 dílo
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

73.576,- Kč

0,- Kč

458 897,- Kč

0,- Kč

17.626,- Kč

0,- Kč

29.711,- Kč

0,- Kč

2.575.216,- Kč

1.547.033,- Kč

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

1.028.183,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2017 - výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu uvažovaných akcí a žádostí o GP na r. 2017,
dále o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v roce 2017 a akcí ve stavu
realizace, které přecházejí z r. 2016 do r. 2017. 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

Podána
žádost

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Podána
žádost

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Realizace
akce

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

Příprava
žádosti

Objekty kulturního dědictví –
grant JčK a rozpočet obce

Realizace
stavby

Název akce

Realizace zpevněných ploch stavby
nové hasičské zbrojnice Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2016 dle smluvních
podmínek
Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Oprava interiéru (restaurování maleb
a oltáře), oprava lavic návesní kaple
na návsi v Jankově – kulturní
památka.
Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“

Realizace
stavby, řeší
se ÚR a
stavební
Rozpočet obce
povolení
napojení vrtu
na soustavu

Realizace monitorovacího hlubinného
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
vodního zdroje, voda z pramenišť

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH
567.000,- Kč

998.999,- Kč

799.199,- Kč

500.000,- Kč

200.000,- Kč

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

170.000,- Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů
r. 2017
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0,- Kč

7.799.120,- Kč

1.502.233,- Kč

Výsledky hlasování:
Proti: 0

200.000,- Kč
700.000,- Kč

9.301.353- Kč

Pro: 8

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2017
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2017 jako záporně schodkový. Na
straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 7 213 872 Kč a na výdajové stránce, výdaje
ve výši 8.870.944 Kč,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na r. 2017
ve výši - 1.657.072,- Kč obec Jankov schválila uhradit ze zůstatků minulých let. 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 27.12.2016 do 15hod
s doučením na obecním úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva dne 27.12.2016.
Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2017 je přílohou č.1 zápisu č.8/2016.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních a neinvestičních akcí
viz návrh výdajů rozpočtu obce Jankov na r. 2017
Položka 2141 - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice, energie,
apod..,
Položka 2212 – Pozemní komunikace – případné opravy místních komunikací obcí
Jankov a Holašovice,
Položka 2219* - Ostatní záležitosti pozemních komunikací – příprava a zpracování
projektu cyklostezka a cyklotrasa Holašovice – České Budějovice),
Položka 2310 – Pitná voda – odvedení vody do soustavy rybníků kaskády Holašovic,
zprovoznění hlubinného vrtu pro zásobování pitnou vodou Holašovice
Položka 2321* – odvádění a čištění odpadních vod (rozbory odpadní vody, opravy a
údržba kanalizací) – zpracování prováděcí dokumentace stavby nové kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice,
Položka 2341* - Vodní díla v zemědělské krajině – oprava požární nádrže na návsi v
Jankově
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek – zpracování projektové
dokumentace rekonstrukce statku č.p. 23 - koloniál a kovárna Holašovice, příprava
projektu na podání žádosti o GP z IROP
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na majetku
obce, vybavení školící místnosti nové hasičské zbrojnice Holašovice,
Položka 3326* - Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. – oprava
památek - oprava kaple sv. Víta Jankov - interiér restaurování maleb a oltáře, oprava
vč. lavic a dlažby kaple,
Položka 3639* – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - mzdové náklady
obecních zaměstnanců, pohonné hmoty, nákup materiálu a služeb, úvěr nákup
užitkového vozu, provoz),
Položka 5512* – Požární ochrana - dobrovolná část - (příspěvky na činnost SDH
Jankov, Holašovice, elektřina, materiál) – stavba nové hasičské zbrojnic Holašovice,
realizace zpevněných ploch stavby nové hasičské zbrojnice Holašovice, stavební dozor.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2018
– 2020
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období let
2018 – 2020, 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 27.12.2016
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do 15 hod s doučením na obecním úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva
27.12.2016. Návrh rozpočtového výhledu na uvedené období je součástí zápisu č.
08/2016 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení OZV č.1/2016 obce Jankov o místních
poplatcích na r. 2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2016
v předložené textové podobě a poplatkovém členění takto:

Přehled komunálních poplatků Obce Jankov r. 2016 a návrh
komunálních poplatků na r. 2017
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
Náklady TKO + NKO
Příjmy TKO + NKO
Třídění odpadu EKO KOM - příjem
Rozdíl - úhrada Obec Jankov z rozpočtu
Poplatky za psy
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus

Stav
2016
2.070,- Kč
690,- Kč
575,- Kč
115,- Kč
450,- Kč
450,- Kč
2.500,- Kč
2.500,- Kč
"Skutečnost"
310.000,- Kč
189.987,- Kč
24.365,- Kč
95.648,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
sazba poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství
sazba poplatku

Stav
2017
2.070,- Kč
690,575,115,450,450,2.500,2.500,Odhad
310.000,190.000,30.000,90.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

5,- Kč/osoba/den 5,- Kč/osoba/den

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/m2/den

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Další schválené poplatky obce Jankov pro r. 2017 mimo OZV č. 1/2016
Poplatky za dřevo
palivové dřevo m3 - samovýroba
200,- Kč
palivové dřevo m3 - vyrobené
600,- Kč
stavební dřevo m3
1200,- Kč
Poplatky za stočné
stočné na rok

50,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

200,- Kč
600,- Kč
1200,- Kč

50,- Kč

Bod č.7 – Doplnění, projednání a schválení dokumentu Programu obnovy
vesnice Jankov a Holašovice na r. 2017 - 2020
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo, doplnilo a schválilo dokument Programu
obnovy vesnice obce Jankov, místní části Holašovice, zejména PŘÍLOHY č. 1 - Projektové
záměry obce Jankov na období let 2017 - 2020. Dokument byl doplněn, projednán a
schválen zejména s ohledem na plánované aktivity a projekty zastupitelstva obce Jankov
za uvedené období. Zastupitelstvo pověřuje starostu předáním doplněného, schváleného
dokumentu na Oddělení regionálního rozvoje Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajský úřad Jihočeského kraje.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé

8.1. – Stav hospodaření za r. 2016 a stav finančních prostředků obce Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu hospodaření obce Jankov k 6.12.2016, kdy je
očekáván kladný výsledek hospodaření obce za r. 2016 (zisk). Dále starosta zastupitelstvo
informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

8.2. – Příspěvek na realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje pro r. 2017
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.301,- 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: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.3. – Žádost obce Dubné ve věci finanční podpory přístavby ZŠ Dubné
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí obce Dubné ohledně finanční podpory přístavby ZŠ
Dubné, které přijela podpořit a objasnit zastupitelstvu starostka obce Dubné paní Božena
Kudláčková.
Zastupitelstvo paní starostku vyslechlo a poté se zabývalo rozhodnutím ve věci uvedené
žádosti podporu přístavby ŽŠ Dubné dle schválené projektové dokumentace a investičního
záměru. Zastupitelstvo obce Jankov vzalo na vědomí veškeré související skutečnosti, které
vedou k rozhodnutí zastupitelstva obce Dubné toto rozšíření ZŠ Dubné realizovat. Po velmi
bouřivé diskusi zastupitelstvo obce Jankov v této věci finanční podpory na uvedeném
zasedání rozhodlo následovně a to vzhledem k výši uvažované investice ze strany obce
Dubné cca 40 mil Kč s DPH:
„Zastupitelstvo obce Jankov jednoznačně souhlasí s realizací akce a finančně podpoří dle
stanoveného klíče tuto výstavbu a rozšíření ZŠ Dubné, aktuálně ale pouze v případě
podpory akce získáním dotačních prostředků z programu IROP aktuální výzvy –
infrastruktura základních škol. V této souvislosti starosta nabízí i pomoc při získání dotace
u daného programu IROP.
V případě, že dotace nebude získána a ze zaslaného dopisu i ze slov paní starostky je
patrné, že obec Dubné i tak bude stavbu realizovat, obec Jankov s ohledem na své
plánované investiční akce, na které má obec Jankov alokované dotační prostředky, včetně
vlastního řešení kofinancování, se k rozhodnutí o finanční podpoře této akce bez využití
dotačních prostředků opětovně vrátí na dalším ze svých řádných zasedání. K finálnímu
rozhodnutí o podpoře této akce bez dotačních prostředků bude zastupitelstvo obce Jankov
požadovat od investora (obce Dubné) více konkrétních podkladů a to především konečných
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finančních ukazatelů (analýzy) vč. kopie případného smluvního vztahu s dodavatelem
stavby“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu odeslání takto strukturovaného rozhodnutí a odpovědi
obci Dubné.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.4. – Nákup užitkového vozu pro potřeby obce Jankov
Zastupitelstvo obce Jankov projednalo 3 předložené varianty na nákup nového užitkového
vozu pro provozní potřeby obce Jankov. Zastupitelstvo posoudilo předložené varianty vozů
a rozhodlo o konfiguraci (technické a parametrické klasifikaci) užitkového vozu.
Zastupitelstvo pověřilo výběrovou komisi oslovením 3 dodavatelů (importérů) uvedeného
vozu s dohodnutou konfigurací vozu. Komunikace oslovení proběhne elektronicky.
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve složení:
• Radek Maxa – zastupitel,
• Marie Vaňková - místostarostka,
• Jan Jílek – starosta,
Předložení nabídek proběhne dle schválené konfigurace do 16.12.2016 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 350.000,Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Následně bude řešeno
pořízení vozu formou finančního úvěru na 3 roky.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.5. – Nákup přívěsného vozu za užitkový vůz pro potřeby obce Jankov
Zastupitelstvo schválilo nákup přívěsného vozu 250x150 cm nosnost 1500 kg za užitkový
vůz ve výši cca 40.000,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.6. – Žádost o finanční příspěvek SK JANKOV
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci SK JANKOV ve výši 100.000,- Kč na
pokrytí výdajů souvisejících se zkvalitňováním sportovního areálu v Jankově (regenerace
hřiště, zhotovení vrtu, oprava zázemí pro fanoušky, ozvučení areálu, oprava chodníků
apod.).

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.7. – Příspěvek na EET
Zastupitelstvo obce se zabývalo žádostí paní Maurerové a paní Švarcové o finanční podporu
zajištění služby elektronické evidence tržeb (EET), kterou je provozovatel příslušného
zařízení povinen zřídit dle zákona č. 112/2016 Sb.
Zastupitelstvo obě žádosti projednalo a rozhodlo se příspěvek neposkytnout zejména z
níže uvedených důvodů:
•
jednalo by se o nesystémové a precedentní rozhodnutí zastupitelstva obce Jankov,
vzhledem k dalším drobným podnikatelům a živnostníkům podnikajícím na území naších
obcí,
•
z pohledu obce se jedná o opatření, které bylo legislativně i mediálně dostatečnou
dobu podnikatelům i veřejnosti komunikováno, tudíž se podnikatelé a živnostníci na to
mohli (mohou) technicky i finančně připravit,
•
každý podnikatel/živnostník si na pořízení této služby může nárokovat jako
kompenzace nákladů jednorázovou slevu na dani z příjmu ve výši 5 000,- Kč, což je
vzhledem k okolnostem jistá úleva,
•
povinnost se dá zřídit jako služba, tzn. dá se pořídit tak, aby pořízení bylo paušálně
rozloženo do dohodnutého období dle smlouvy s poskytovatelem služby,
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•
jsme přesvědčeni, že jsme v daném roce jako zastupitelstvo obce projevili
dostatečnou podporu pro zachování a podporu provozu koloniálu a obslužnosti občanů a
vyšli provozovatelům (nájemcům) jako zastupitelstvo maximálně vstříc v počátcích či
průběhu podnikání.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.8. – Kanalizace a ČOV v osadách Jankov a Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o úspěšném zařazení akce výstavby nové kanalizace a
ČOV v obcích Jankov a Holašovice do seznamu akcí s možností spolufinancování
Ministerstvem zemědělství. O dalším průběhu se bude rozhodovat na dalších zasedáních
zastupitelstva obce popř. komunitního plánování s občany obcí. Zastupitelstvo vzalo
informaci na vědomí.

8.9. – Změna znění usnesení zastupitelstva dle auditu
Zastupitelstvo revokuje níže uvedené znění části bodu č. 4 zápisu č. 04/2016 ze dne
16.6.2016 takto:
Bod č. 4 - Schválení účetní závěrky 2015
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce k 31. 12. 2015 s dosaženým výsledkem
hospodaření ve výši - 9.217,83 Kč.
Uvedenou část nahrazuje tímto zněním:
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce k 31. 12. 2015 s dosaženým výsledkem
hospodaření ve výši 201.379,30 Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 8
5.)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 27.12.2016 od 18:00 hod
v salonku Formanky KD v Jankově.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2017
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2018 - 2020

Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:00 hod.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Ing. Andrea Wolfová – člen zastupitelstva
Ing. František Bürger – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 9.12.2016
Sejmuto:
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