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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 04/2017
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, Ing. Andrea Wolfová
Omluven: František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála - všichni dovolená
Hosté: viz. prezenční listina zasedání
Dne: čtvrtek 17.8.2017
Od: 18:30 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 plnění zápisu ze zastupitelstva č. 03/2017
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce na r. 2017 - stav
Bod č.3 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2017
Bod č.4 – Schválení drobných neinvestičních akcí bez VŘ
Bod č.5 – Projednání dalšího postupu v plánovaných investičních a neinvestičních
akcích na r. 2018:
• Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice
• Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice
Bod č.6 – Stanovení provozních podmínek budovy nové HZ Holašovice
Bod č.7 – Různé
Bod č.8 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2017 ověří Mgr. Jan Ambrož a Radek Maxa.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 03/2017
Při kontrole zápisu č. 03/2017 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 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 aktuálním stavu připravovaných, schválených a aktuálně realizovaných
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

Vyúčtování
akce

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Realizace
schválených
akcí

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Vyúčtování
akce
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno

Realizace akce

Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno,
vrt napojen
Odloženo
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno

Grant MZE - Podpora opatření
na rybnících a malých vodních
nádrží ve vlastnictví obcí a
rozpočet obce
Podpora rekonstrukcí a oprav
požárních nádrží (návesních
rybníčků) vobcích
Kulturní dědictví - Nemovité
kulturní památky – GP JčK
Kulturní dědictví - Movité
kulturní památky - GP JčK
Kulturní dědictví - Movité
kulturní památky - GP JčK

Název akce

Realizace zpevněných ploch stavby
nové hasičské zbrojnice Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2017 dle smluvních
podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2.
níže
Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

406.558,- Kč

215.000,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

998.999,- Kč

799.199,- Kč

Oprava požární nádrže Jankov dle
zpracované PD

150.000,- Kč

Oprava interiéru (restaurování
maleb) – kulturní památka

382.949,- Kč

180.000,- Kč

Oprava oltáře kaple sv. Víta Jankov

115.000,- Kč

45.000,- Kč

5.000,- Kč

0,- Kč

49.610,- Kč

0,- Kč

7.065.354,- Kč

5.537.399,- Kč

71.904,- Kč

0,- Kč

57.434,- Kč

0,- Kč

Vícepráce - Oprava oltáře kaple sv.
Víta Jankov - kazatelna
Oprava kamenné dlažby kaple sv.
Rozpočet obce
Víta Jankov
Program dotace pro jednotky SDH
Grant – MV ČR a JčK a rozpočet
obcí - výstavby nové „Hasičské
obce
zbrojnice Holašovice“
Vícepráce – „výstavby nové
Rozpočet obce
„Hasičské zbrojnice Holašovice“ –
elektrické rozvody a kabeláž
Vícepráce – „výstavby nové
Rozpočet obce
„Hasičské zbrojnice Holašovice“ –
úpravy při realizaci mimo PD
Vícepráce – „výstavby nové
Rozpočet obce
„Hasičské zbrojnice Holašovice“ - EZS
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
vrtu pitné vody Holašovice – posílení
Rozpočet obce
vodního zdroje, voda z pramenišť –
napojení čerpadla a elektroinstalace
Holašovice – odvedení pramenišť
Rozpočet obce
mimo stávající hlubinnou studnu
Realizace nového plotu dle
Rozpočet obce
rozhodnutí st. úřadu mezi pozemky
p.č. 3008/1 a 3004.
Rozpočet obce

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Přílož kabelu VO HZ Holašovice
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50.820,- Kč

0,- Kč

230.505,- Kč

0,- Kč

25.702,- Kč

0,- Kč

36.289,- Kč

0,- Kč

136.972,- Kč

0,- Kč

31.792,- Kč

15.896,- Kč

34.621,- Kč

0,- Kč

Ukončeno,
vyúčtováno

Rozpočet obce

Oplocení dětského hřiště Jankov

20.398,- Kč

0,- Kč

10.419.907,- Kč

7.642.494,- Kč

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

2.777.413,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 6

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 opětovně projednalo starostou předložené návrhy s rámcovým 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:
Název akce

Neinvestiční

Celkové
(odhadované)
náklady akce
310.599,- Kč

Krytí
z prostředků
JčK 2017 (Kč)
310.599,- Kč

Neinvestiční

84.700,- Kč

84.700,- Kč

Neinvestiční

126.400,- Kč

126.400,- Kč

Neinvestiční

30.000,- Kč

30.000,- Kč

Neinvestiční

148.301,- Kč

148.301,- Kč

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Investiční/
neinvestiční

Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice
Oprava kamenného pylonu Holašovice –
UNESCO
Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových
pump
Instalace starých kamenných koryt pod pístové
pumpy Holašovice náves
Náklady na pořádání folklorní akce Selské
slavnosti Holašovice 2017 – 20. ročník
Celkem

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Vyhodnocení Selských slavností Holašovice 2017
Starosta zastupitelstvu předložil podrobnou zprávu o vyhodnocení průběhu jubilejního
20. ročníku Selských slavností Holašovice 2017. Starostou i zastupiteli byla vyjádřena
vysoká spokojenost s organizací a průběhem Selských slavností, na níž se do jisté míry
a součinnosti podíleli všechny zainteresované složky (hasiči Holašovice a SK Jankov,
pracovníci obce a tur. informačního centra, zastupitelé i dobrovolníci z řad obyvatel).
Selské slavnosti měly skvělý 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 2017 byl díky návštěvnosti (cca
14,5 tis. platících návštěvníků) na úrovni uplynulých let a přízni sponzorů kladný. Návrhy
opatření, které se týkaly dalšího vylepšení organizace pořádání dalších ročníků Selských
slavností v roce 2018 +, budou zastupitelstvu předloženy do konce roku 2017. 21.
ročník Selských slavností Holašovice 2018 proběhne v termínu 20. – 22.7. 2018.
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č.4 – Schválení drobných neinvestičních akcí bez VŘ
Zastupitelstvo schválilo na žádost starosty obce připravit rámcové zadání pro realizaci
drobných neinvestičních akcí v daných k.ú. obce.
- pro k.ú. Holašovice byly navrženy tyto akce:
• oprava kamenné rampy na návsi Holašovice před usedlostí č.p. 20
• oprava kamenné zídky v zadním traktu usedlosti č.p. 18 – hospoda Holašovice,
pozemek p.č. 3008/1 k.ú. Holašovice
• oprava dřevěného oplocení, nátěr vrat u chlévů a holubníku na obecním
pozemku p.č. 3059 a části pozemku p.č. 4082/5, k.ú. Holašovice náves
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•

vybudování kanalizační vpusti na parkovišti u ITC Holašovice na pozemku p.č.
3056/1 k.ú. Holašovice pro účely odvodu dešťové vody a přívalových srážek
stékající z obecních a krajských komunikací
- pro k.ú. Jankov byly navrženy tyto akce:
• oprava odlitku Ježíše Krista a nápisu INRI na kamenném kříži v Jankově před
kaplí sv. Víta
• další neplánovaná oprava mobiliáře kaple sv. Víta v Jankově (kazatelna, nákup
lustru, dřevěná svítilna)
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit na další zastupitelstvo nabídky na
realizaci uvedených akcí a poté rozhodne s plnou platností o jejich realizaci.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání dalšího postupu v plánovaných investičních a
neinvestičních akcích na r. 2018:
• Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice
• Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice
Starosta zastupitelstvo seznámil s aktuálním stavem projektů viz výše a bylo
rozhodnuto se k uvedené problematice zahájení VŘ na uvažované opravy vrátit na
dalším zasedání zastupitelstva obce s ohledem na výpověď paní Maurerové
z pronájmu nebytových prostor koloniálu a předpokládané výše investice do oprav.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Stanovení provozních podmínek budovy nové HZ Holašovice
Obec Jankov jako vlastník budovy nové HZ Holašovice se dohodla se zástupci uživatele
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Holašovice na podmínkách uzavření Smlouvy o
užívání Hasičské zbrojnice Holašovice uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2. a §
2192 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením
této smlouvy.

Výsledky hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Různé
7.1.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpověď o ukončení pronájmu nebytových
prostor v Holašovicích (koloniálu) paní Ditty Maurerové k datu 30.9.2017.
7.2.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o stavu finančních prostředků obce
Jankov.
7.3.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o průběžném stavu
hospodaření za období roku k 31.7.2017. Zastupitelstvo hospodaří v plánovaném a
schváleném schodku hospodaření za r. 2017.
Bod č.8 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:00 hod.

Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
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Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Mgr. Jan Ambrož – člen zastupitelstva
Radek Maxa - člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 1.9.2017
Sejmuto:
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