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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2013
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Stanislav Bauer, Milan Kukla
Omluven: Pavel Moučka – pracovní povinnosti
Hosté: nikdo
Dne: úterý 26.2.2013
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 následujícího bodu 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. 07/2012
Bod č.2 – Projednání výsledku hospodaření obce Jankov za r. 2012 - „Hodnotící
zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu
za Obec Jankov“
Bod č.3 – Návrh ceny vodného a stočného pro obec Jankov na r. 2013 (ČEVAK )
Bod č.4 – Projednání a schválení inventur za r. 2012
Bod č.5 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu sloupů a svítidel VO
v Jankově
Bod č.6 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu fasády a soklu IC
Holašovice
Bod č.7 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu fasády a soklu KD
Jankov
Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2013
Bod č.9 - Stav projektu „Vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice“.
Bod č.10 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2013 ověří Marie Vaňková a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 09/2012
Při kontrole zápisu č. 09/2012 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 – Projednání výsledku hospodaření obce Jankov za r. 2012
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření vycházející ze zpracované „Hodnotící
zprávy za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za
Obec Jankov“
Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části
rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího viz
tabulka:
Ukazatel rozpočtu
v tis.Kč
Nekonsolidované příjmy

2011
Upr.
rozpočet
5465

2012
skutečnost

upr. rozpočet

Rozdíl. skuteč.

% plnění

2012-2011

2012/2011

skutečnost

5458

6725

6661

1203

122

Příjmy po konsolidaci

5465

5458

6725

6661

1203

122

Nekonsolidované výdaje

5465

5459

6725

6056

597

111

Výdaje po konsolidaci

5465

5459

6725

6056

597

111

Financování – třída 8

0

1

0

-606

-35

Saldo-HV před konsolidací

0

-1

0

606

35

Saldo-HV po konsolidaci

0

1

0

-606

-35

V roce 2012 byly dosaženy příjmy ve výši 6.661 tis. Kč, tj. o 1.203 tis. Kč více než v
roce 2011. Na tomto zvýšení celkových příjmů mají významný podíl především přijaté
transfery (dotace), které byly v roce 2012 vyšší o 1.231 tis. Kč a dále daňové příjmy,
které byly vyšší o 74 tis. Kč. Kapitálové příjmy byly oproti roku 2011 nižší o 66 tis. Kč.
Výdaje v roce 2012 v částce 6.056 tis. Kč jsou oproti roku 2011 vyšší o 597 tis. Kč. Na
běžných výdajích bylo ve srovnání s rokem 2011 vyčerpáno o 271 tis. Kč více,
kapitálové výdaje se zvýšily o 325 tis. Kč. Meziroční zvýšení výdajů bylo zapříčiněno
vyšším objemem transferů (dotací) poskytnutých obci. Původně schválený rozpočet ve
výši 4.550 tis. Kč byl navýšen o 2.175 tis. Kč na celkových 6.725 tis. Kč.
V roce 2012 činil rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji částku ca. +605 tis. Kč.
Starosta dále zastupitelstvo seznámil se stavem čerpání a vyúčtování získaných dotací
a finančních transferů za rok 2012.
Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2012
UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

--

Výkon státní správy

75.200

75.200

0

X

Celkem ze státního rozpočtu

75.200

75.200

0
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vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2012
UZ
749
749
749
360
711
749
754

X

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

Oprava střechy - Infocentrum
Rekonstrukce interiérů – Infocentrum
Fungování informačního centra
Vodojem Holašovice
Nová komunikace – rybník Nekysel
Selské slavnosti Holašovice
Hospodaření v lesích

Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

365.173,00
165.000,00
130.000,00
420.000,00
130.000,00
39.827,00
9.360,00

365.173,00
165.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
39.827,00
9.360,00

0
0
0
420.000,00
0
0
0

1.259.360,00

839.360,00

420.000,00

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2012
UZ
15002
34001
34057
9819
98008
14004

X

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

Obnova stromořadí
Management Plan – III. etapa
Oprava střechy - Infocentrum
Volby do zastupitelstev krajů
Volby – prezident ČR
Dobrovolné hasičské sbory

37.649,00
200.000,00
400.000,00
50.000,00
1.600,00
240,00

37.649,00
200.000,00
400.000,00
15.705,00
0,00
0,00

0
0
0
34.295,00
1.600,00
240,00

Celkem ze SF

689.489,00

653.354,00

36.135

Využití prostředků převedených obci z rozpočtů jednotlivých kapitol státního
rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje.
V roce 2012 byly Obci poskytnuty dotace v celkové výši 2.024.049,-- Kč.
•
Fungování informačního centra v Holašovicích – úhrada mzdových nákladů
informační pracovnice, úhrada nákladů na opravu střechy a rekonstrukce interiérů
budovy)
•
Rekonstrukce vodojemu Holašovice – převedeno k vyčerpání do roku 2013
•
Nová komunikace – rybník Nekysel – stavební práce
•
Selské slavnosti Holašovice – tisk propagačních materiálů
•
Hospodaření v lesích – nákup nových sazenic na obnovu porostů
•
Péče o krajinu – obnova stromořadí v k.ú. Jankov, Holašovice
•
Management Plan – III. Etapa (zpracování dokumentu) - úhrada za služby,
materiál a osobní náklady
•
Volby do zastupitelstev krajů – nevyčerpaná část dotace bude vrácena při
finančním vypořádání v roce 2013
•
Volby – prezident ČR - dotace nebyla v roce 2012 využita a bude vrácena při
finančním vypořádání v roce 2013
•
Dobrovolné hasičské sbory – odborné školení členů – dotace nebyla využita a
bude vrácena při finančním vypořádání v roce 2013
•
Příspěvek ve výši cca 38 tis. Kč od Svazku obcí Blanský les byl čerpán na
zakoupení nové TV do Infocentra v Holašovicích a akustické aparatury pro KD Jankov.
Obec nezaznamenala významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2012. Rozdíl mezi
realizovanými příjmy a výdaji ve výši +605.710,13 Kč byl převeden k využití do dalšího
roku. V průběhu roku 2012 Obec nečerpala úvěry či půjčky od jiných subjektů.
Ukazatel dluhové služby: 0%.
Celé znění „Hodnotící zprávy za rok 2012 pro vypracování podkladů k návrhu státního
závěrečného účtu za Obec Jankov“ bude vyvěšeno na www.jankovcb.cz.
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Bod č.3 – Schválení ceny vodného pro obec Jankov na r. 2013
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností
ČEVAK a.s. na kalendářní rok 2013 pro obec Jankov. Cena vodného byla dle
předložené kalkulace schválena na úrovni roku 2012 bez DPH.
Kalkulace (výpočet) cen pro vodné a stočné při použití dvousložkové formy vodného
Kalkulovaná cena pro vodné při dvousložkové formě
Měrná
jednotka

Text
Pevná složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk
- podíl z celkových ÚVN a zisku

Kč

2012

2013

26 280

%

Pohyblivá složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk

Vodné

11,53%

27 035
11,83%

Kč

201 616

201 585

- z toho: ÚVN

Kč

175 318

175 291

- z toho: kalkulační zisk

Kč

26 298

26 294

Cena pohyblivé složky
Cena pohyblivé složky s DPH

Kč/m

3

28,80

28,80

Kč/m

3

32,83

33,12

Pozn.: v kalkulaci je uváděna pro rok 2013 sazba DPH - 15%

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Projednání a schválení inventur obce za rok 2012
Zastupitelstvo projednalo a jednohlasně schválilo předložené inventury a inventární
soupisy majetkové evidence obce Jankov za rok 2012 předložené finančním výborem.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu sloupů a
svítidel VO v Jankově
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
zajištění podkladů, dodání projektové dokumentace a výkon souvisejících se
zajištěním přípravy investiční akce „Opravu sloupů a svítidel veřejného osvětlení
v Jankově“.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Bürger František – místostarosta,
Maxa Radek – zastupitel,
Řezníček František – zastupitel,
Vaňková Marie – zastupitel.
Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční v úterý 26.3.2013 v 18:00 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 500.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
Zastupitelstvo schválilo seznam firem, které budou poptány k podání nabídky na
uvedenou akci takto:
Elektro Borovka Vlastimil
Budějovická 427
Homole 370 01 České Budějovice
IČ: 12887510
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Václav Michalec - Elektro
Chrášťany 1075
373 04 Chrášťany
IČ: 15777014
Elektro V+Z s.r.o.
Pod Stromovkou 202, Litvínovice
370 01 České Budějovice
IČ: 26065533

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu fasády a soklu
IC Holašovice
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
stavební práce související se zajištěním dodávky akce „Oprava fasády a soklu budovy
IC Holašovice“.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Bürger František – místostarosta,
Maxa Radek – zastupitel,
Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční v úterý 5.3.2013 v 15:00 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 900.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo seznam firem, které budou poptány k podání nabídky na
uvedenou akci takto:
Povltavská stavební společnost s.r.o.,
Český Krumlov, Nádražní 265, PSČ 381 01,
IČ: 608 50 213
PRECIS BUILDING SE, České Budějovice
České Budějovice 2, Haklovy Dvory 2235, PSČ 370 05,
IČ: 281 47 499
RELASTAV s.r.o.,
Praha 7 - Holešovice, Bubenská 1536/43, okres Praha Hl.m., PSČ 170 00,
IČ: 248 00 481

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Schválení zadávací dokumentace k VŘ na opravu fasády a soklu
KD Jankov
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo Výzvu k podání cenové nabídky na
stavební práce související se zajištěním dodávky akce „Oprava fasády a soklu budovy
KD Jankov“.
Zastupitelstvo dále schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek
ve složení:
Jílek Jan – starosta,
Bürger František – místostarosta,
Maxa Radek – zastupitel,
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Otevírání obálek a vyhodnocení VŘ se uskuteční v úterý 26.3.2013 v 18:30 hod na
obecním úřadě v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max. 900.000,- Kč
s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo seznam firem, které budou poptány k podání nabídky na
uvedenou akci takto:
Povltavská stavební společnost s.r.o.,
Český Krumlov, Nádražní 265, PSČ 381 01,
IČ: 608 50 213
PRECIS BUILDING SE, České Budějovice
České Budějovice 2, Haklovy Dvory 2235, PSČ 370 05,
IČ: 281 47 499
RELASTAV s.r.o.,
Praha 7 - Holešovice, Bubenská 1536/43, okres Praha Hl.m., PSČ 170 00,
IČ: 248 00 481

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2013
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu realizace schválených rozpočtových a
mimořádně schválených investičních akcí obce s informací o stavu podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2013 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Stav

Grantový
program/financování

Žádost podána

POV – JčK

Žádost podána

JčK – rozpočet kraje

Grant schválen

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Žádost –
schválena

LEADER – MAS Netolicko

Žádost podána

Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity JčK

Žádost
připravována

GP Úcta k předkům

Žádost podána

POV – JčK – Blanský les

Název akce
Oprava interiéru IC Holašovice
IV. etapa – dlažby 1NP a WC
2NP.
Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2013 dle
podmínek
Výstavba nového vodojemu
Holašovice
Výměna stožárů a svítidel VO
Jankov
Realizace projektu Regenerace
zeleně návesního parku obce
Jankov
Obnov památníku padlým náves
Holašovice
Nákup komunální techniky –
sekačka, křovinořez, pila

CELKEM žádosti

Žádost o dotaci
Celkové náklady ve výši/přidělaná
na realizaci akce
dotace
400.000,- Kč

200.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

1.101.600,- Kč

600.000,- Kč

462.000,- Kč

269.500,- Kč

81.000,- Kč

72.000,- Kč

2.663.600,- Kč

1.769.500,- Kč

CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 13

894.100,- Kč

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.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.9 - Stav projektu „Vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a
ČOV v obcích Jankov a Holašovice“.
Starosta zastupitelstvo informoval, že byly na stavební úřad dodány všechny
související a požadované doklad tak, že v nejbližších dnech bude zahájeno Územní
řízení k vydání Územního rozhodnutí stavby oddílné splaškové kanalizace ČOV
v obcích Jankov a Holašovice. Není však jisté zda budeme mít k dispozici k
datu vyhlášení výzvy z OPŽP územní rozhodnutí ke stavbě s nabitím právní moci. Za
další součinnost se StÚ zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.10 – Různé
10.1.
Schválení příspěvků na kulturní akce
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvky pořadatelům kulturních akcí konaných v
obcích v uplynulých měsících takto:
1.2.2013 – Hasičský bál SDH Holašovice
500,- Kč
9.2.2013 – Maškarní bál Holašovice
500,- Kč
15.2.2013 - Hasičský bál SDH Jankov
500,- Kč
2.3.2013 – Sportovní ples SK Jankov
500,- Kč
1.4.2013 – Maškarní bál MŠ Čakov
2.500,- Kč

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

10.2.
Svolání rozšířeného zasedání zastupitelstva za účelem získání písemných
souhlasů vlastníků k pozemkovým úpravám v k.ú. Jankov a k.ú. Holašovice.
Zastupitelstvo projednalo na žádost starosty obce opětovně svolat rozšířené zasedání
zastupitelstva obce za účelem řešení pozemkových úprav s vlastníky pozemků v obou
dotčených katastrech – jedná se o získání vlastnoručního podpisu vlastníka na
předepsané žádosti o provedení pozemkové úpravy. Jako „soubor“ žadatelů musíme
získat pro jejich zahájení více než 50% vlastníků – podepsaných žádostí.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

10.3.
Nové www stránky obce Jankov
Starosta zastupitelstvu ukázal nové www stránky obce Jankov, které budou
v nejbližších dnech spuštěny na adrese www.jankovcb.cz
Zastupitelstvo podobu nových stránek odsouhlasilo.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
František Řezníček – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 5.3.2013
Sejmuto:
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