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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 01/2017
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
Omluven: - František Řezníček, Ing. Andrea Wolfová - nemoc
Hosté: Ditta Maurerová, Miloš Paleček
Dne: středa 8.3.2017
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
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. 09/2016
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2017
Bod č.3 – Projednání ceny vodného pro osadu Jankov (ČEVAK)
Bod č.4 – Schválení financování nákupu nového užitkového automobilu pro
potřeby obce Jankov
Bod č.5 – Projednání a schválení nabídek na obchodní spolupráci (podporu
hostinských zařízení = marketingové a reklamní plnění)
Bod č.6 – Schválení smlouvy o dílo na provedení PD stavebních úprav koloniálu a
turistických WC Holašovice č.p.23.
Bod č.7 – Schválení smlouvy o dílo na provedení PD stavebních úprav kovárny a
hasičského muzea Holašovice č.p. 23.
Bod č.8 – stav VŘ na investiční a neinvestiční akce na r. 2017
– VŘ na akci „Oprava interiéru návesní kaple sv. Víta v Jankově – restaurování
nástěnných maleb a výmalba kaple“
– VŘ na akci „Restaurování dřevěného oltáře, kaple sv. Víta v Jankově“
– VŘ na akci Projektová dokumentace pro provádění staveb „Kanalizace a ČOV
Jankov“ a „Kanalizace a ČOV Holašovice“ a související geologický průzkum
– VŘ na „Realizaci zpevněných ploch nová HZ Holašovice“
– VŘ na akci „Holašovice – odvedení pramenišť mimo stávající VDJ Holašovice“
Bod č.9 – Selské slavnosti Holašovice 2017 - příprava
Bod č.10 – Různé
Bod č.11 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
Strana 1 (celkem 9)

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 01/2017 ověří Lukáš Hála a Ing. František Bürger

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 9/2016
Při kontrole zápisu č. 09/2016 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 r. 2017

2.1.

Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2017

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu v
roce 2017 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 (předpokládaným či smluvně potvrzeným na základě VŘ). Za
zpracování, podání, kontrolu plnění realizace akcí a vyúčtování grantů a finančních
podpor zodpovídá starosta obce.

Stav

Grantový
program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

Podána žádost
o dotaci
Podpis
smlouvy o dílo

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Realizace zpevněných ploch stavby
nové hasičské zbrojnice Holašovice

406.558,- Kč

200.000,- Kč

Podpis
smlouvy

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2017 dle smluvních
podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2.
níže

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Realizace akce

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

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

998.999,- Kč

799.199,- Kč

Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních
rybníčků) vobcích

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Kulturní dědictví - Nemovité
kulturní památky – GP JčK

Oprava interiéru (restaurování
maleb) – kulturní památka.

382.949,- Kč

242.376,- Kč

Kulturní dědictví - Movité
kulturní památky - GP JčK

Oprava oltáře kaple sv. Víta Jankov

115.000,- Kč

45.000,- Kč

49.610,- Kč

0,- Kč

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

230.505,- Kč

0,- Kč

35.000,- Kč

0,- Kč

Podána žádost
o dotaci na
kofinancování
akce
Podána žádost
o dotaci.
Podpis
smlouvy o dílo
Podána žádost
o dotaci
Podpis
smlouvy o dílo
Objednávka –
realizace akce
Realizace
stavby

Realizace akce

Realizace akce
Realizace
stavby, řeší se

Oprava kamenné dlažby kaple sv.
Víta Jankov
Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“
Zpracování projektové dokumentace
pro provádění staveb „Kanalizace a
Rozpočet obce
ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický
průzkum.
Drobné stavební úpravy Hostinec
Rozpočet obce
Holašovice
Realizace monitorovacího hlubinného
Rozpočet obce
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
Rozpočet obce
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150.000,- Kč

36.289,- Kč

0,- Kč

ÚR a stavební
povolení
napojení vrtu
na soustavu

vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace

Realizace akce

Holašovice – odvedení pramenišť
mimo stávající hlubinnou studnu

Rozpočet obce

136.972,- Kč

0,- Kč

10.157.236,- Kč

8.036.496,- Kč

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

2.120.740,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2.2. Schválení záměru neinvestičních akcí z příspěvku rozpočtu Jihočeského kraje na
realizaci neinvestičních akcí v osadě Holašovice za r. 2017
Zastupitelstvo projednalo starostou předložené návrhy s finančním odhadem na
neinvestiční akce, které budou realizované v osadě Holašovice UNESCO v roce 2017 dle
Smlouvy o poskytnutí dotace Jihočeského kraje SDO/OKPP/002/2017, viz tabulka:

Neinvestiční
Neinvestiční

Celkové
(odhadované)
náklady akce
300.000,- Kč
60.000,- Kč

Krytí
z prostředků
JčK 2017 (Kč)
300.000,- Kč
60.000,- Kč

Neinvestiční

180.000,- Kč

180.000,- Kč

Neinvestiční

160.000,- Kč

160.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Investiční/
neinvestiční

Název akce
Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice
Oprava kamenného pilonu Holašovice – UNESCO
Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových
pump vč. instalace kamenných koryt
Náklady na pořádání folklorní akce Selské
slavnosti Holašovice 2017 – 20. ročník
Celkem

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Projednání ceny vodného pro osadu Jankov (ČEVAK)
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného předložený společností ČEVAK a.s. na
kalendářní rok 2017 pro obec Jankov v předložené variantě tak, že nájemné bude shodné jako
v roce 2016, tedy 22.300,- Kč a vodné bude kalkulováno v ceně 30,05 Kč/m3 (34,56 Kč
vč. 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
%

Pohyblivá složka - Úplné vlastní náklady (ÚVN) + zisk

Vodné (pitná voda)
2016
27 401
11,63%

2017
27 766
11,37%

Kč

208 224

216 370

- z toho: ÚVN

Kč

181 065

188 148

- z toho: kalkulační zisk

Kč

27 160

28 222

Cena pohyblivé složky

Kč/m3

28,92

30,05

Cena pohyblivé složky s DPH

Kč/m3

33,26

34,56

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Schválení financování nákupu nového užitkového automobilu pro
potřeby obce Jankov
Zastupitelstvo projednalo nabídky na financování nákupu nového užitkového vozu FIAT
DOBLO 1,4 cargo 1, 495 k Base Economy a rozhodlo (odsouhlasilo) financování
prostřednictvím bankovního ústavu UniCredit Leasing CZ na 3 roky s akontací 10 tis
Kč. Měsíční splátka bude činit 10.002,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
uzavřením úvěrové smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání a schválení nabídek na obchodní spolupráci (podporu
hostinských zařízení = marketingové a reklamní plnění)
Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky na obchodní spolupráci na podporu
hostinských zařízení = marketingové a reklamní plnění, které předložili firmy Budweiser
Budvar n.p. a Pivovary Lobkowicz Group, a.s.. Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu
o obchodní spolupráci na 5 let s firmou Budweiser Budvar n.p.. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace
stavebních úprav koloniálu a turistických WC Holašovice č.p.23.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku a smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu koloniálu na p.č. st. 67/1 v k.ú.
Holašovice. Celková cena díla bude činit 29.445,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením smlouvy o dílo. Za součinnost při zpracování dokumentace a vyřízení
stavebního povolení zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Schválení smlouvy o dílo na provedení zhotovení projektové
dokumentace kovárny a hasičského muzea Holašovice č.p. 23.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku a smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu kovárny na p.č. st. 67/3 v k.ú.
Holašovice. Celková cena díla bude činit 35.130,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce uzavřením smlouvy o dílo. Za součinnost při zpracování dokumentace a vyřízení
stavebního povolení zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Výběrová řízení na investiční a neinvestiční akce na r. 2017

8.1.
Schválení výsledků VŘ na akci „Oprava interiéru návesní kaple
sv. Víta v Jankově – restaurování nástěnných maleb a výmalba kaple“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Oprava interiéru návesní kaple sv. Víta v Jankově –
restaurování nástěnných maleb a výmalba kaple“. Zastupitelstvo vybralo
uchazeče na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo
schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
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Seznam nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

Název dodavatele, adresa

IČ:

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

Akad. mal. Jiří Čech, Laudova 1026/7, 163 00
Praha 6 Řepy,

47611081

316 487,00

Akad. mal. Antonín Hamsík, Zelená 12,1606,
160 00 Praha 6,

43828361

Nabídka vyřazena,
nesplnění podmínek
zadavatele

BcA. Renáta Svobodová, Zahradní 827, 742 13
Studénka,

73311375

481 880,00

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byl výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrán Akad. mal. Jiří Čech, jehož výše nabídkové ceny činí
363.960,00 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.2.
Schválení výsledků VŘ na akci „Restaurování dřevěného oltáře,
kaple sv. Víta v Jankově“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na „Oprava interiéru návesní kaple sv. Víta v Jankově –
restaurování dřevěného oltáře, kaple sv. Víta v Jankově“. Zastupitelstvo
vybralo vítěze na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo
schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
Seznam nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

Název dodavatele, adresa
BcA. Marcela Svobodová, Drahonice 70, 389 01
Vodňany,
Akad. Mal. Jiří Čech, Laudova 1026/7, 163 00
Praha 6 Řepy;
Ak. mal. Blanka Valchářová, Gagarinova 12, 746 01
Opava;

IČ:

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

73504629

115 000,00

47611081

118 000,00

62329928

Nabídka nepředložena,
termínová kolize
realizace

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána BcA. Marcela Svobodová, jejíž výše nabídkové ceny činí
115.000,00 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

8.3.
Schválení výsledků VŘ na akci Projektová dokumentace pro
provádění staveb „Kanalizace a ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV
Holašovice“ a související geologický průzkum.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na Projektová dokumentace pro provádění staveb
„Kanalizace a ČOV Jankov“ a „Kanalizace a ČOV Holašovice“ a související
geologický průzkum. Zastupitelstvo vybralo vítěze na základě hodnotícího kritéria –
nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
Seznam nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

Název dodavatele, adresa
VAK projekt s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370
01 České Budějovice,
PROJEKTA Tábor s.r.o., Fügnerova 859, 390 01
Tábor,
Sweco Hydroprojekt, a.s., divize České
Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01
České Budějovice,

IČ:

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

28159721

224 500,00

25187082

258 300,00

26475081

276 000,00

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána firma VAK projekt s.r.o., jejíž výše nabídkové ceny činí
271.645,00 Kč s DPH. Zastupitelstvo následně rozhodlo z nabídky vypustit cenu za
dodání autorského dozoru stavby a upravuje tak cenu nabídky na 230.505,- Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo v pozměněné
výši.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.4.
Schválení výsledků VŘ na akci „Realizaci zpevněných ploch nová
HZ Holašovice“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na akci „Realizaci zpevněných ploch nová HZ Holašovice“.
Zastupitelstvo vybralo vítěze na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny.
Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
Seznam nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

Název dodavatele, adresa
Povltavská stavební společnost s. r. o., Nádražní
265, 381 01 Český Krumlov,
Relastav zemní práce s.r.o., Rybná 716/24, 110
00 Praha 1,
Stavební firma SIXL, spol. s. r. o., Vyšný 8, 381
01 Český Krumlov,

IČ:

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

60850213

335 998,00

02361884

351 409,78

48204099

382 798,00

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána firma Povltavská stavební společnost s. r. o., jejíž výše
nabídkové ceny činí 406.557,58 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0
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Zdržel se: 0

8.5.
Schválení výsledků VŘ na akci „Holašovice – odvedení pramenišť
mimo stávající VDJ Holašovice“
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výběrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací na akci „Holašovice – odvedení pramenišť mimo stávající VDJ
Holašovice“. Zastupitelstvo vybralo vítěze na základě hodnotícího kritéria – nejnižší
nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí uchazečů (vítěze) takto:
Seznam nabídek hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

IČ:

Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

480 35 599

113 199,80

281 47 499

117 851,94

023 61 884

125 442,76

Název dodavatele, adresa
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 487, 370
04 České Budějovice
Precis Building SE, Haklovy Dvory 2235, 370 05
České Budějovice,
Relastav zemní práce s.r.o, Rybná 716/24, 110
00 Praha 1

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena – byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána firma SWIETELSKY stavební s.r.o., jejíž výše nabídkové
ceny činí 136.971,76 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 - Informace o stavu příprav akce Selské slavnosti Holašovice 2017
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2017 takto:
Selské slavnosti jsou organizačně zajišťovány na úrovni roku 2016 –
spolupořadateli akce jsou Obec Jankov a Občané Jankova a Holašovic sobě a všem
o.p.s..
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh výše vstupného a parkovného – na úrovni
roku 2016.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí plánovaný rozpočet akce v oblasti nákladů.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem kulturního programu Selských slavností
a na rok 2017
Informace k Selským slavnostem budou umístěny na www.holasovice.eu
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č.10 – Různé

10.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

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

10.2.

Drobné stavební úpravy interiér hospoda Holašovice č.p. 18

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na stavební úpravy části interiéru hospody Holašovice
č.p. 18 v maximální výši 36.000,- Kč s DPH.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

10.3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Prodej pozemku k.ú. Jankov žadateli – manželé Trčkovi

Zastupitelstvo odsouhlasilo na základě žádosti prodej pozemku p.č. 2464/13, druh
ostatní plocha o výměře 535 m2, v katastrálním území Jankov u Českých Budějovic a
obci Jankov, zapsaný v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, jedinému žadateli manželům Václavu a
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Janě Trčkovým, bytem Kubatova 1238/10, České Budějovice 3. Celková prodejní cena
pozemku byla stanovena na 150,- Kč/m2 tj. celkem prodejní smluvní cena činí 80.250,Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce obce Jankov od 12.12.2016 do
28.12.2016. Uzavřením smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

10.4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Prodej pozemku k.ú. Holašovice – Radek Moravec

Zastupitelstvo odsouhlasilo na základě žádosti prodej pozemku p.č. 3049/6, druh trvalý
travní porost o výměře 26 m2, v katastrálním území Holašovice a obci Jankov zapsaný
v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální
pracoviště České Budějovice, jedinému žadateli Radkovi Moravcovi, bytem Holašovice
66, 373 84 Dubné. Celková prodejní cena pozemku byla stanovena na 20,- Kč/m2 tj.
celkem prodejní smluvní cena činí 520,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední
desce obce Jankov od 15.02.2017 do 03.03.2017. Uzavřením smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

10.5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Prodej pozemku k.ú. Jankov – Josef Macháček

Zastupitelstvo odsouhlasilo na základě žádosti prodej pozemku p.č. 2464/10, druh
ostatní plocha o výměře 667 m2, v katastrálním území Jankov u Českých Budějovic a
obci Jankov zapsaný v katastru nemovitostí, který vede Katastrální úřad pro Jihočeský
kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, jedinému žadateli Josefu Macháčkovi,
bytem Jáchymovská 337, 337 44 Zliv. Celková prodejní cena pozemku byla stanovena
na 150,- Kč/m2 tj. celkem prodejní smluvní cena činí 100.050,- Kč. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce obce Jankov od 20.02.2017 do 07.03.2017. Uzavřením
smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

10.6.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna čísla rozp. skladby rozpočtu na r. 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam o změně čísla položky
rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Od 1.1.2017 došlo na základě
novely vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351, která byla nahrazena
položkou 1382. Záznam o změně je zveřejněn i na úřední desce obce.

10.7.

Rozpočtová opatření č.1 a 2/2017

Zastupitelstvo bere na vědomí Schválená rozpočtová opatření č. 1. a 2/2017, která byla
zveřejněna na Úřední desce obce a to i ve formě umožňující dálkový přístup u RO č.1
dne 10.2.2017 a u RO č. 2. bylo zveřejněno dne 3.3.2017.

10.8.

Schválení "Směrnice o schvalování účetních závěrek"

Zastupitelstvo schválilo "Směrnici o schvalování účetních závěrek".

Výsledky hlasování:
Pro: 7

10.9.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Změna Územní plánu k.ú. Jankov a Holašovice

Zastupitelstvo projednalo předložený návrh na změnu Územního plánu (ÚP) v k.ú.
Holašovice. Zastupitelstvo nemá zásadních námitek proti „otevření“ změny ÚP obce č.2,
nicméně tímto vyzývá všechny občany obou obcí, popř. další vlastníky nemovitostí a
pozemků k tomu, zda mají nějaké další návrhy na změny související se stávajícím
stavem ÚP obcí Jankov a Holašovice, aby své podněty doručili nejdéle do 10.4.2017
písemně na obecní úřad v Jankově. Zastupitelstvo následně návrhy posoudí a případně
zapracuje do návrhu Změny č.2 ÚPD obce v příslušném katastrálním území.
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10.10.

Žádost o odpuštění komunálního poplatku

Zastupitelstvo projednalo žádost paní Ditty Maurerové a Lenky Schwarzové na
odpuštění poplatku za komunální odpad v provozovnách obchodů se smíšeným zbožím.
Zastupitelstvo jejich žádost zamítlo.

Výsledky hlasování:
Pro: 0

10.11.

Proti: 7

Zdržel se: 0

Žádost o příspěvek na vybavení a činnost

Zastupitelstvo projednalo žádost, kterou předložil p. Bláhovec. Předmětem žádosti byl
příspěvek na nákup dresů partě „kluků“, kteří hrají ve volném čase hokej. Zastupitelstvo
žádost zamítlo s tím, že se nejedná o organizovaný spolek v rámci obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 0

10.12.

Proti: 7

Zdržel se: 0

Schválení OZV

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obcí
Jankov a Holašovice.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

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:
Lukáš Hála – člen zastupitelstva
Ing. František Bürger - člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 20.3.2017
Sejmuto:
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