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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 06/2017
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Marie Vaňková, Radek Maxa,
Mgr. Jan Ambrož, František Řezníček, Milan Kukla, Lukáš Hála
Omluven: Ing. Andrea Wolfová
Hosté: nikdo
Dne: úterý 28.11.2017
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. 05/2017
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2017 - konečný stav
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – výhled
Bod č.4 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2018
Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2019 – 2021
Bod č.6 – Projednání a schválení OZV obce Jankov č. 1/2017 o místních poplatcích
na r. 2018
Bod č.7 – Projednání návrhu dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o převodu odpadu do
vlastnictví o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na
území obce a místních částí
Bod č.8 – Různé
Bod č.9 – Diskuse

Výsledky hlasování:
Pro:8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2017 ověří Milan Kukla, Lukáš Hála.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 05/2017
Při kontrole zápisu č. 05/2017 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 –
konečný stav
Starosta zastupitelstvo informoval o konečném stavu vyúčtování žádostí o grantovou
podporu v roce 2017 viz tabulka. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Stav

Grantový
program/financování

Ukončeno,
vyúčtováno

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Ukončeno,
vyúčtováno

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno

Realizace akce

Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno,
vrt napojen
Odloženo
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

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

406.558,- Kč

203.279,- 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.
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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

Ukončeno,
vyúčtováno
Ukončeno,
vyúčtováno

Rozpočet obce

Přílož kabelu VO HZ Holašovice

34.621,- Kč

0,- Kč

Rozpočet obce

Oplocení dětského hřiště Jankov

20.398,- Kč

0,- Kč

10.175.891,- Kč

7.450.733,- Kč

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

2.725.158,- Kč

Závěrečné vyúčtování dotace rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci neinvestičních akcí v osadě
Holašovice v r.2017

Název akce

Investiční/
neinvestiční

Celkové náklady
akce

Neinvestiční
Neinvestiční
Neinvestiční

310.599,- Kč
84.700,- Kč
159.210,- Kč

Krytí
z prostředků JčK
2017 (Kč)
300.000,- Kč
50.000,- Kč
159.210,- Kč

Neinvestiční

191.000,- Kč

190.790,- Kč

745.509,- Kč

700.000,- Kč

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

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2018, o aktuálním stavu připravovaných 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

Příprava
žádosti

Grant POV – JčK a rozpočet
obce

Příprava
žádosti

Podpora JčK – rozpočet Jč.
Kraje 2017

Podána žádost
o dotaci

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Příprava
žádosti

Grant JčK – kultura

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Oprava koloniálu Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2018 dle smluvních
podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2.
níže
Didaktické pomůcky pro I. stupeň ZŠ
– Historická ves Holašovice UNESCO
Holašovice – didaktický program pro
I. stupeň ZŠ „Postav si sám svou
vesnici“ - včetně realizace modelu
Holašovic UNESCO v poměru 1:150
Příspěvek na realizaci modelu
Holašovic UNESCO v poměru 1:150 a
oslavy 20. let zápisu na seznam
UNESCO

220.000,- Kč

700.000,- Kč

566 000,- Kč

396 200,- Kč

200.000,- Kč

Rozpočet obce

Umístění sloupů VO HZ Holašovice

30.000,- Kč

Rozpočet obce

Oprava MK za Nekyselem, odvodnění

240.000,-Kč
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Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

Rozpočet obce

Zpevněné plochy HZ Jankov

Rozpočet obce

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú.
Jankov

70.000,- Kč

Rozpočet obce

PD přístavba HZ Jankov

55.000,- Kč

Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Příprava
žádosti

GP MAS LEADER – podpora
nemovitých kulturních památek
a památek UNESCO

Příprava VŘ na
Rozpočet obce
dodavatele

Příprava VŘ na
Rozpočet obce
dodavatele

Příprava
žádosti o
dotaci

GP MAS LEADER – podpora
nemovitých kulturních památek
a památek UNESCO

Rozpočet obce

150.000,- Kč

Oprava nebo nákup kotlů KD
JANKOV a IC Holašovice
Nové vyvložkování kouřovodů
hospoda Holašovice – revizní zpráva

180.000,- Kč
56.000,- Kč

Oprava septiku Koloniál a kovárna

100.000,- Kč

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

35.000,- Kč

Zpracování studie Programového
rámce Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) SCLLD
MAS Blanský les-Netolicko
Stavební úpravy koloniálu č.p. 23
Holašovice – veřejná turistická WC a
další opravy budovy exteriéry a
interiéry dle PD
Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD
(interiéry vč. mobiliáře a částečně
exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny, stavební a
autorský dozor
Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD
(interiéry vč. mobiliáře a částečně
exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

75.000,- Kč

71.250,- Kč

2.400.000,- Kč

2.400.000,- Kč

2.280.000,- Kč

Holašovice – odvedení pramenišť
mimo stávající hlubinnou studnu

136.972,- Kč

0,- Kč

6.357.000,- Kč

3.867.450,- Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2018

2.489.550,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2018
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2018 jako nevyrovnaný = záporně
schodkový. Na straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 7 290 000,- Kč a na
výdajové stránce, výdaje ve výši 9.577.823,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji
rozpočtu na r. 2018 ve výši - 2.287.823,- 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. Občané se k tomuto návrhu mohou písemně vyjádřit do 28.12.2017
do 15:00 hod s doručením na obecním úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva
dne 28.12.2017. Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2018 je přílohou č. 1 zápisu č.
6/2017.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních
neinvestičních akcí viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2018

a

Položka 2141 - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice 2018,
energie, apod.,
Položka 2212 – Pozemní komunikace – případné drobné opravy místních komunikací
obcí Jankov a Holašovice, oprava a odvodnění komunikace za humna okolo rybníka
Nekysel Holašovice
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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, oprava septiku u koloniálu a kovárny Holašovice
Položka 2341* – Vodní díla v zemědělské krajině – zpracování PD na opravu obecního
rybníka „Cihelna“ v k.ú. Jankov
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek – stavební úpravy objektu
koloniálu Holašovice p.č. st. 67/1 dle schválené PD (interiéry a exteriéry budovy,
rozšíření o turistická WC, apod. - odhad ceny 2,4 mil Kč, dále stavební úpravy objektu
kovárny Holašovice p.č. st. 67/3 dle schválené PD (interiéry vč. mobiliáře a částečně
exteriéry budovy), zpevněné plochy, rekonstrukce studny, stavební a autorský dozor odhad ceny 2,4 mil Kč (na tuto akci bude požádáno v r. 2018 o dotaci z programu
IROP – podpora nemovitých kulturních památek a památek UNESCO, možnost získání
dotace až 95%)
Položka 3613 – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na majetku
obce, oprava a nákup nových topných kotlů KD JANKOV a IC Holašovice, vyvložkování
komínů hospoda Holašovice, zhotovení PD na stavby nových nebytových úložných
prostor
Položka 3326* – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. – oprava
památek, sakrální architektura
Položka 3631* – Veřejné osvětlení a energie (elektřina, materiál) – elektrická energie
obecních budova a VO, nákup nových lamp VO k HZ Holašovice
Položka 3639* – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - mzdové náklady
obecních zaměstnanců, pohonné hmoty, nákup materiálu a služeb, úvěr nákup
užitkového vozu, provoz obecních zařízení
Položka 5512* – Požární ochrana - dobrovolná část – vybudování nových zpevněných
ploch před HZ Jankov
Položka 6112* – Zastupitelstva obcí (odměny za výkon funkce starosty)
Položka 6171* – činnost místní správy (mzda sekretář obce, materiál, služby obce
nakupované, elektřina, mzda-účetní)

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu Obce Jankov na r. 2019
– 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období let
2019 – 2021, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích v obou obcích
dle §1 1 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 28.12.2017
do 15:00 hod s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva
28.12.2017. Návrh rozpočtového výhledu na uvedené období je součástí zápisu č.
06/2017 viz příloha č. 2.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení OZV č. 1/2017 obce Jankov o místních
poplatcích na r. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.1/2017
v předložené textové podobě a poplatkovém členění takto:
Přehled komunálních poplatků Obce Jankov r. 2016 a 2017, návrh komunálních
poplatků na r. 2018
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
Separace Pĺast 1x14 dní cena za nádobu/vývoz (4 ks)
Separace Sklo 1xměsíčně cena za nádobu/vývoz (2 ks)
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

Stav
2016
2.070,- Kč

Stav
2017
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

690,- Kč
575,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
115,- Kč
450,- Kč
450,- Kč
2.500,- Kč
2.500,- Kč
"Skutečnost"
310.000,- Kč
203.000,- Kč
30.000,- Kč
77.000,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Poplatky za psy
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
sazba poplatku

5,- Kč/osoba/den

Poplatek za užívání veřejného prostranství
sazba poplatku
příležitostný zábor veřejného prostranství - svatby, hony,
konference, apod.

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/osoba/den

Návrh
2018
2.300,- Kč
770,50
575,200,250,115,500,500,2.750,2.750,Odhad
330.000,220.000,30.000,80.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

5,- Kč/osoba/den

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/m2/den

1.000,- Kč

1.000,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 1

Zdržel se: 0

Další schválené poplatky obce Jankov pro r. 2018 mimo OZV č. 1/2017
Poplatky za dřevo
3
palivové dřevo m - samovýroba
200,- Kč
3
palivové dřevo m - vyrobené
600,- Kč
stavební dřevo m3
1200,- Kč
Poplatky za stočné
stočné na rok

50,- Kč

200,- Kč
600,- Kč
1200,- Kč

200,- Kč
600,- Kč
1200,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Projednání návrhu dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o převodu
odpadu do vlastnictví o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti
nakládání s odpady na území obce a místních částí
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh dodatku č. 1/2018 ke smlouvě o převodu
odpadu do vlastnictví o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání
s odpady na území obce a místních částí, kde se odráží schválení navýšení cen v OZV
č. 1/2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé
8.1. – Stav hospodaření za r. 2017 a stav finančních prostředků obce
Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu hospodaření obce Jankov k 28.11.2017,
kdy je očekáván záporný výsledek hospodaření obce za r. 2017 (ztráta), ovšem
v nižší výši než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu na r. 2017. 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 4.378,- Kč na podporu realizace služeb
v oblasti protidrogové politiky na místní 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. – Stav a příprava VŘ na investiční a neinvestiční akce na r. 2018
–

VŘ na akci „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú.
Holašovice “

Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí zpracovanou a zájemcům odeslanou
Výzvu k podání cenových nabídek na práce a služby související s neinvestiční akcí

„Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice “
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení
nabídek ve složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta,
• Mgr. Jan Ambrož - zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 1.12.2017 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
2.400.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa R.

Pozn. Před projednáváním a hlasováním oznámil zastupitel Maxa Radek střet zájmů ve VŘ na předmět
zakázky.

-

Příprava VŘ na akci „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č.
st. 67/3 v k. ú. Holašovice “

Zastupitelstvo na svém zasedání vzalo na vědomí zpracovanou Výzvu k podání
cenových nabídek na práce a služby související s investiční akcí „Stavební úpravy

objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice “
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení
nabídek ve složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta,
• Mgr. Jan Ambrož - zastupitel,
• Marie Vaňková – místostarostka,
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Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 12.1.2018 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
2.700.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo seznam oslovených firem. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu
obce postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1 Maxa R.

Pozn. Před projednáváním a hlasováním oznámil zastupitel Maxa Radek střet zájmů ve VŘ na předmět
zakázky.

8.4. – Schválení objednávky služeb č. 201701/Jankov
V souvislosti s přípravou VŘ na Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p.
č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice “ a administrací celého projektu zastupitelstvo
schválilo a projednalo objednávku dodávky služeb na součinnost při zpracování studie
Programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) SCLLD
MAS Blanský les-Netolicko s dodavatelem Jihočeský venkov z.s. ve výši 75.000,- Kč.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.5. – Provozní řád nové HZ Holašovice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený Provozní řád nové HZ Holašovice, který je
nedílnou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Bod č.9 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 22:45 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude 28.12.2017 od 18:00 hod
v sále Jihočeské hospody v Holašovicích.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2018
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2019 – 2021
Příloha č. 3 – Provozní řád nové Hasičské zbrojnice Holašovice
Příloha č. 4 – Schválený rozpočet obce Jankov na r. 2017
Příloha č. 5 – Výkaz obce Jankov pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.10.2017
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Lukáš Hála – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 7.12.2017
Sejmuto:
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