Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č.08/2018
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. Miroslav Návara, Milan Kukla, Marie Vaňková, Mgr.
Jan Ambrož, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka, David Zeman
Omluven: Václav Maxa – pracovní důvody
Hosté: viz prezenční listina
Dne: čtvrtek 29.11.2018
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost Obecní úřad 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. 07/2018
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – konečný stav
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 - výhled
Bod č.4 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2019
Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2020 – 2022
Bod č.6 – Projednání a schválení OZV obce Jankov č.1/2018 o místních poplatcích
na r. 2019
Bod č.7 – Schválení VŘ na „Opravu obecní komunikace U rybníka Nekysel“, k.ú.
Holašovice
Bod č.8 - Žádost o vyjádření k petici na oddělení vesnice Holašovice UNESCO od
obce Jankov v okrese České Budějovice
Bod č.9 – Schválení upravené zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice“
Bod č.10 – Ustanovení nového složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek a
pro posouzení splnění podmínek účasti v souvislosti se zadávacím řízením na
podlimitní veřejnou zakázku “Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”, zadávanou v
otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Bod č.11 – Různé

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 08/2018 ověří Lukáš Hála a David Zeman.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 07/2018
Při kontrole zápisu č. 07/2018 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 zastupitelstvem projednány a jejich stav je popsán
níže.
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 –
konečný stav
Starosta zastupitelstvo informoval o konečném stavu vyúčtování žádostí o grantovou
podporu v roce 2018 viz tabulka. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Stav
Realizováno,
ukončeno
Realizováno,
ukončeno

Realizováno,
ukončeno vyúčtování akce
Realizováno,
ukončeno vyúčtování akce
Realizováno,
ukončeno
Realizováno,
ukončeno
Realizováno,
ukončeno
Projekt ukončen,
příprava na podání
žádosti o GP
Realizováno,
ukončeno
Realizováno,
ukončeno

Grantový
Název akce
program/financování
Grant POV – JčK a
Oprava koloniálu Holašovice
rozpočet obce
Podpora památky UNESCO
Podpora JčK – rozpočet
z prostředků JčK 2018 dle smluvních
Jč. Kraje 2017
podmínek
Didaktické pomůcky pro I. stupeň ZŠ –
Historická ves Holašovice UNESCO
Grant MKČR - Podpora
Holašovice – didaktický program pro I.
památek UNESCO
stupeň ZŠ „Postav si sám svou vesnici“
- včetně realizace modelu Holašovic
UNESCO v poměru 1:150
Příspěvek na realizaci modelu Holašovic
Grant JčK – kultura
UNESCO v poměru 1:150 a oslavy 20.
let zápisu na seznam UNESCO

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

230 000,00 Kč
700 000,00 Kč

515 000,00 Kč

350 000,00 Kč

130 000,00 Kč

Rozpočet obce

Nákup komunálního traktoru STARJET

90 000,00 Kč

Rozpočet obce

Umístění sloupů VO HZ Holašovice

30 000,00 Kč

Rozpočet obce

Zpevněné plochy HZ Jankov

130 324,00 Kč

Rozpočet obce

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú.
Jankov

110 715,00 Kč

Rozpočet obce

Nové vyvložkování kouřovodů
hospoda Holašovice – revizní zpráva

57 841,00 Kč

Rozpočet obce

Oprava kouřovodů hospoda Holašovice

24 000,00 Kč

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

Zpracování Prováděcí dokuemntace
stavby - výstavba nové kanalizace a
ČOV v obcích Jankova a Holašovice

229 900,00 Kč

přesunuto na r.
2019

Rozpočet obce

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

35 000,00 Kč

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce – dopad
do ceny vodného
Holašovice

Kontrola a ocejchování vodoměrů
vodovod Holašovice

95 456,00 Kč

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

přesunuto na r.
2019

GP KLIMATICKÁ ZELEŇ /
KLIMAGRÜN (INTERREG
projekt ATCZ142)
realizátor projektu KS NS
MAS JCK

Výrovba a osazení nových kovaných
vrat/mříže do vstupní lodě kaple sv.
Víta Jankov
Vybavení koloniálu Holašovice novým
nábytkem a mebiliářem
Doplnění interakčního prvku - zeleně v
krajině na pozemcích p.č. 3594/2
k.ú.Holašovice a 1929/6 k.ú. Jankov 32 ks 32ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem, druh
dub/lípa

Přidělaná dotace vč. DPH

57 475,00 Kč
49 870,00 Kč

80 000,00 Kč

68 000,00 Kč

Ukončeno

Neinvestiční dotace pro
jednotky sborů
Nákup nového vybavení a oprava
dobrovolných hasičů obcí hasičské stříkačky pro SDH Jankov
Jihočeského kraje

70 510,00 Kč

55 667,00 Kč

Ukončeno

Rozpočet obce/smlouva o Renovace a oprava mobiliáře sálu
reklamě Budvar
Holašovice, výroba židlí

510 953,00 Kč
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Ukončeno

Rozpočet obce

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

Realizováno,
ukončeno
Realizováno,
ukončeno
Žádost podána,
akceptována,
Rozhodnutí a
vyplacení fin.
Prostředků
přesunuto na r.
2019

Studie sjezdy z komunikace do pam.
objektů náves Holašovice
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

19 500,00 Kč

2 198 827,00 Kč

2 531 789,00 Kč

Rozpočet obce

Kovárna Holašovice - terénní úpravy

27 348,00 Kč

Rozpočet obce

Kovárna Holašovice - sanace
venkovního zdiva

45 514,00 Kč

GP MAS LEADER –iROP
podpora nemovitých
kulturních památek a
památek UNESCO

Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD (interiéry
vč. mobiliáře a částečně exteriéry
budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

6 910 022,00 Kč
1 533 667,00 Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2018
5 376 355,00 Kč
Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 – výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu příprav a podaných žádostí o grantovou
podporu na rok 2019, 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 o
dotaci
Příprava VŘ na
dodavatele
stavebních prací

Grant POV – JčK a
rozpočet obce
Rozpočet obce a výše
uvedený dotační titul JčK
POV

Příprava žádosti o
dotaci

Podpora JčK – rozpočet
Jč. Kraje 2019

Příprava žádosti o
dotaci

Grant MKČR - Podpora
památek UNESCO

Příprava VŘ na
dodavatele
stavebních prací

Rozpočet obce a výše
uvedené dotační tituly JčK
a MKČR
Investiční dotace v rámci
programu "Dotace pro
JSDH obcí" pro rok 2019
Investiční projekty se
státní spoluúčastí pro
jednotky SDH obcí kat.
JPO II, JPO III, JPO V.
Rozpočet obce a výše
uvedené dotační tituly
MVČR a JčK

Příprava žádosti o
dotaci
Příprava žádosti o
dotaci
Příprava VŘ na
dodavatele DP
Příprava žádosti o
dotaci
Doplatek 1/2 ceny
dle SOD

Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Oprava obecní komunikace "U rybníka
Nekysel"
Oprava obecní účelové komunikace "U
rybníka Nekysel"

300 000,00 Kč
470 000,00 Kč

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2019 dle smluvních
podmínek
Program péče o vesnické památkové
rezervace, vesnické památkové zóny a
krajinné památkové zóny
Obnova oplocení u budovy bývalé
školy v Holašovicích č.p. 43

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná dotace vč.

700 000,00 Kč

350 000,00 Kč

1 050 000,00 Kč

MV ČR HZS - pořízení nového
automobilu pro JSDH

450 000,00 Kč

JčK podpora JSDH - pořízení nového
automobilu pro JSDH

300 000,00 Kč

pořízení nového DP pro JSDH obce
Jankov

1 200 000,00 Kč

MŽP

Oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

800 000,00 Kč

Rozpočet obce

Zpracování Prováděcí dokuemntace
stavby - výstavba nové kanalizace a
ČOV v obcích Jankova a Holašovice

115 000,00 Kč
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640 000,00 Kč

Příprava realizace
akce ve spolupráci
Rozpočet obce
s JSDH Holašovice plán
Příprava realizace
akce - zpracování
Rozpočet obce
PD a realizace plán
GP JčK - Kulturní dědictví Příprava žádosti o
Obnova drobné sakrální
dotaci
architektury

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

350 000,00 Kč

Přípstavba stání pro parkoání vozidel
obce Jankov v k.ú. Jankov

350 000,00 Kč

Obnova drobné sakrální architektury v
k.ú. Jankov a Holašovice

150 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Doplnění interakčního prvku - zeleně v
krajině na pozemcích p.č. 3594/2
k.ú.Holašovice a 1929/6 k.ú. Jankov 32 ks 32ks původních alejových
stromů 12-14 cm s balem, druh
dub/lípa

80 000,00 Kč

68 000,00 Kč

V realizaci

GP KLIMATICKÁ ZELEŇ /
KLIMAGRÜN (INTERREG
projekt ATCZ142)
realizátor projektu KS NS
MAS JCK

Příprava realizace
akce - plán

Rozpočet obce/smlouva o Renovace a oprava mobiliáře výčepu
reklamě Budvar
hopody Holašovice

Příprava podpory

Rozpočet obce

GP MAS LEADER –iROP
Vyúčtování žádosti podpora nemovitých
o dotaci
kulturních památek a
památek UNESCO

Individuální dotace pro Obec Dubné investiční náklady na žáky navštěvující
školské zařízení

130 000,00 Kč

360 000,00 Kč

Stavební úpravy kovárny Holašovice
p.č. st. 67/3 dle schválené PD (interiéry
vč. mobiliáře a částečně exteriéry
budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

2 405 199,00 Kč

5 055 000,00 Kč
5 313 199,00 Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2019
-258 199,00 Kč
Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Projednání návrhu rozpočtu Obce Jankov na r. 2019
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2019 jako bilančně vyrovnaný. Na
straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 7 408.251,- Kč a na výdajové stránce,
výdaje ve výši 7 408.251,- Kč. Tento návrh rozpočtu bude vyvěšen na úředních
deskách v obou obcích dle § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Občané se k tomuto návrhu mohou písemně vyjádřit do
28.12.2018 do 12:00 hod s doručením na obecním úřad nebo osobně při zasedání
zastupitelstva dne 28.12.2018. Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2019 je přílohou č. 1
zápisu č. 8/2018.
4.1.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních
a neinvestičních akcí viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2019
Položka 2141* - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice 2019,
energie, apod.,
Položka 2212* – Pozemní komunikace – spoluúčast na opravě obecní komunikace za
humny okolo rybníka Nekysel, k.ú. Holašovice, drobné opravy a prohrnování místních
komunikací,
Položka 2310* – Pitná voda - (vodojem a vodovod Holašovice - rozbory vody, materiál,
služby, opravy a údržba, zálohy na odběr podzemní vody, zálohy na vodné KD a OÚ
Jankov) - řešení realizace a oprav požárních hydrantů na vodovodu Holašovice,
Položka 2321* – odvádění a čištění odpadních vod (rozbory odpadní vody, opravy a
údržba kanalizací) – 2/2 ceny za zpracování prováděcí dokumentace stavby nové
kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice
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Položka 2341* – Vodní díla v zemědělské krajině – spoluúčast na opravu obecního
rybníka „Cihelna“ v k.ú. Jankov
Položka 3111* – Předškolní zařízení - (příspěvky na nákup hraček, pomůcek, knih) neivestiční dotace obci Čakov
Položka 3113* – Základní školy - (příspěvek na nákup knih, neinvestiční transfery
obcím za provoz školských zařízení, podpora vzdělávání žáků ZŠ ) - přístavba ZŠ Dubné
- podíl na investici - individuální dotace obci Dubné
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek – Oprava oplocení IC
Holašovice, údržba památek vč. 30% spoluúčasti (dotace viz příjem 4122)
Položka 3326* – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. - (oprava
kapliček, elektřina)
Položka 3613* – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na
majetku - oprava a výroba nový mobiliář výčep Holašovice, oprava sokl a fasáda
budova OÚ Jankov, oprava strop kuchyně Formanka Jankov, ostatní výdaje na provoz,
údržbu a chod obecních budov
Položka 3326* – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. – oprava
památek, oprava drobné sakrální architektury
Položka 3631* – Veřejné osvětlení a energie (elektřina, materiál) – elektrická energie
obecních budova a VO,
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 – přístavba sklad HZ Holašovice,
přístavba stání pro požární automobil HZ Jankov, nákup nového DP SDH JPO V Jankov
Položka 6112* – Zastupitelstva obcí - (odměny za výkon funkce starosty, občerstvení)
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. 2020
– 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období let
2020 – 2022, který bude vyvěšen na úředních deskách v obou obcích dle § 3 odst. 3
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup
a občané se k tomuto návrhu mohou vyjádřit písemně do 28.12.2017 do 12:00 hod
s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva 28.12.2018.
Návrh rozpočtového výhledu je přílohou č. 2 zápisu č. 8/2018.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.6 – Projednání a schválení OZV č. 1/2018 obce Jankov o místních
poplatcích na r. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.1/2018
v předložené textové podobě a poplatkovém členění takto:
Přehled komunálních poplatků Obce Jankov r. 2017 a 2018, návrh komunálních
poplatků na r. 2019
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 s DPH
Separace Pĺast 1x14 dní cena za nádobu/vývoz (4 ks)
Separace Sklo 1x měsíčně cena za nádobu/vývoz (2 ks)
Separace Kovy - 1x měsíčně (2ks)
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
2017
2.070,- Kč

Stav
2018
2.300,- Kč

Návrh
2019
2.645,- Kč

690,- Kč

770,50 Kč

793,50 Kč

575,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

575,- Kč
200,- Kč
250,- 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

115,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
2.750,- Kč
2.750,- Kč
"Skutečnost"
350.000,- Kč
218.000,- Kč
30.000,- Kč
102.000,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Poplatky za psy
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus

575,300,250,120,115,550,550,3.000,3.000,Odhad
400.000,240.000,30.000,130.000,-

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

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

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 – Schválení VŘ na „Opravu obecní komunikace U rybníka Nekysel“,
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:
„Oprava obecní komunikace U rybníka Nekysel“, k.ú. Holašovice

Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:

• Ing. Miroslav Návara – zastupitel,
• Lukáš Hála - zastupitel,
• Jaroslav Hovorka – zastupitel,
Předložení nabídek proběhne dle zadávací dokumentace do 24.1.2019 do 12:00 hod
předložením na obecní úřad v Jankově. Předpokládaná hodnota zakázky je max.
470.000,- 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.
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 - Žádost o vyjádření k petici na oddělení vesnice Holašovice
UNESCO od obce Jankov v okrese České Budějovice
Dne 26.11.2018 obdržel starosta obce Jankov od Ministerstva vnitra ČR, odboru
veřejné správy, dozoru a kontroly žádost o vyjádření k obdržené petici na oddělení
vesnice Holašovice UNESCO od obce Jankov v okrese České Budějovice. Tuto petici
dne 13. listopadu 2018 předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš postoupil v
souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ministru vnitra k
přímému vyřízení petici tří podepsaných občanů vesnice Holašovice (Josef Klimeš, Jan
Šturma a Josef Trantina), v níž požadují v souvislosti s oddělením této části obce od
obce Jankov změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů. Změna tohoto zákona by měla spočívat v tom, že by se omezující
podmínka v jeho § 21 odst. 1 týkající se počtu obyvatel neuplatnila pro „obce
mimořádného významu nesoucí titul UNESCO“. K samotné právní úpravě oddělování
částí obce je třeba poznamenat, že podmínky, za nichž se může část obce oddělit,
stanoví § 21 odst. 1 zákona o obcích. Část obce, která se chce oddělit, musí mít
samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a
cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí mít alespoň 1000
občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části
obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané žijící na území té části obce,
která se chce oddělit.
Starosta předložil tuto Petici zastupitelstvu obce, seznámil zastupitelstvo
s jejím obsahem a po krátké diskusi se přítomní zastupitelé usnesli
následovně:
„Zastupitelstvo obce Jankov zásadně nesouhlasí s jakýmikoli snahami o odtržení osady
Holašovice od obce Jankov, ba naopak jednohlasně podporuje současný stav samosprávního
uspořádání obou obcí. Jakékoli takovéto snahy se v případě našich obcí (Jankov u ČB a
Holašovice UNESCO) nezakládají na racionální úvaze žádosti Petentů, kdy se jedná o zjevnou
neznalost procesního a samosprávního fungování obce Jankov a osady Holašovice.
Podotýkáme, že tyto podobné aktivity a snahy oddělit obě obce již zde byly v r. 2004/2005
s negativním výsledkem, jež narazily na shodné zákonné překážky a nakonec vyústily až
v odvolání tehdejšího starosty a místostarostky obce. Následně zvolená zastupitelstva obou
obcí v posledních 12 letech za pomoci zvýšené komunikace s občany obou obcí, jejich významné
podpoře a důvěře, prosazením a podpořením celé řady potřebných investičních i neinvestičních
aktivit v obou obcích jak formou grantových programů, tak rozpočtu obce, to vše mělo za
následek jednoznačnou zvýšenou podporou komunitního, kulturního a celkově veřejného
života v obci, čehož by jednoznačně nemohlo být dosaženo, pokud by obce nebyly v tomto
samosprávním uspořádáním a neměly možnost sestavovat rozpočet a čerpat tak dostupné
grantové programy. Do uvedené „Petice“ jsme nikde za posledních 12 let nezaznamenali žádné
takovéto snahy a tendence o odtržení obcí ani ze strany občanů či případně obdobného
doporučení dotčených institucí státní správy a samosprávy. Podotýkáme, že v posledních dvou
volebních obdobích měla osada Holašovice v devítičlenném zastupitelstvu vždy 5 mandátů
(zastupitelů) s místní příslušností trvalého pobytu, aktuálně Holašovice 4 zastupitele s trvalým
pobytem v této místní části“.

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zasláním tohoto stanoviska MV ČR.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.9 – Schválení upravené zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku: „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice“
Zastupitelstvo obce Jankov schvaluje upravenou zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku: „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice“.
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.10 – Ustanovení nového složení komise pro otevírání a hodnocení
nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti v souvislosti se zadávacím
řízením na podlimitní veřejnou zakázku “Kanalizace a ČOV Jankov Holašovice”, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zastupitelstvo obce Jankov schvaluje složení komise pro otevírání a hodnocení
nabídek a pro posouzení splnění podmínek účasti v souvislosti se zadávacím řízením
na podlimitní veřejnou zakázku “Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”, zadávanou v
otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
• Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.11 – Různé

11.1. – Stav hospodaření za r. 2018 a stav finančních prostředků obce
Jankov
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu hospodaření obce Jankov k 31.10.2018, kdy
je očekáván rozpočtově záporný výsledek hospodaření obce za r. 2018 (ztráta), ovšem
v nižší výši, než bylo plánováno ve schváleném rozpočtu na r. 2018. Dále starosta
zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

11.2. – Příspěvek na realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje pro r.
2019
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5.414,- 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

11.3. – Zastupování starosty na VH SO Blanský les
Zastupitelstvo obce schválilo v případě nemožnosti (pracovních důvodů, nemoci apod.)
zastupování na VH SO Blanský les a dalších jednáních svazku paní místostarostkou
Marií Vaňkovou.
• Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

11.4. - Schvalování rozpočtových opatření (starosta)
•

•

Zastupitelstvo schválilo s účinností od 30.11.2018 pravomoc starostovi ve
smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů a to, že pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových
opatření na straně výdajů neomezeně nad rámec jednotlivého rozpočtového
paragrafu schváleného Rozpočtu obce. Na straně příjmů je možné schvalovat
rozpočtová opatření neomezeně. Při jednáních zastupitelstva bude starosta
zastupitele průběžně informovat o počtu a finančním rozsahu schválených
rozpočtových opatření.

Výsledky hlasování:
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Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

11.5. – Schválení finančního daru obce Jankov při narození dítěte
Zastupitelstvo schválilo poskytování finančního daru při narození dítěte ve výši 3.000,Kč předáním rodičům v hotovosti proti podpisu výdajového pokladního dokladu po
celou dobu mandátu tohoto zastupitelstva 1.11.2018. – 30.10.2022.
• Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

11.6. – Zvýšení pohyblivé složky odměny za výkon v pracovním poměru
zaměstnancům obce
Zastupitelstvo projednalo a schválilo výši osobního ohodnocení (pohyblivé složky
odměny) za výkon v pracovním poměru zaměstnancům obce od 1.1.2019.
• Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

11.7. – Prodej obecního pozemku
Obec Jankov se zveřejněním záměru rozhodla prodat pozemek parc. č. 3287/32, o
výměře 16 m2, druh pozemku orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí, který vede
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice, pro
katastrální území Holašovice a obec Jankov, na listu vlastnictví č. 1, který byl zveřejněn
na úřední desce Obecní úřadu obce Jankov od 12.11.2018 do 29.11.2018.
Zastupitelstvo rozhodlo prodat pozemek jedinému žadateli, který podal žádost o jeho
koupi v kupní ceně 20,- Kč/m2, tj. 320,- Kč (slovy třistadvacet korun českých).
Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
• Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva byl stanoven na 28.12.2018 od 18:00
hod v salonku KD Jankov.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2019
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2020 – 2022
Příloha č. 3 – Schválený rozpočet obce Jankov na r. 2018
Příloha č. 4 – Výkaz obce Jankov pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.10.2018
Zapsal:
Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
David Zeman – člen zastupitelstva
Lukáš Hála – člen zastupitelstva

Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
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