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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 04/2018
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, , Marie Vaňková, Mgr. Jan Ambrož, Milan Kukla, Lukáš
Hála, František Řezníček; Ing. František Bürger
Omluven: Andrea Wolfová - pracovní důvody
Hosté: viz prezenční listina
Dne: středa 12.6.2018
Od: 19:00 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. 03/2018
Bod č.2 – Info o akci „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v
k. ú. Holašovice“
Bod č.3 – Info o akci „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú.
Holašovice“
Bod č.4 - Projednání dalšího postupu v realizaci akce „Výstavba nové kanalizace a
ČOV Jankov a Holašovice“
Bod č.5 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2017 v členění dle
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů:
• Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací a finančních vztahů
za rok 2017
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2017
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
• Rozvaha k 31.12.2017
• Příloha k 31.12.2017
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
• Analytická předvaha k 31.12.2017
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Bod č.6 – Schválení účetní závěrky 2017
Bod č.7 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
Bod č.8 – Různé viz níže
Bod č.9 – Diskuse
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Výsledky hlasování:
Pro:8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2018 ověří Radek Maxa a František Řezníček.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 03/2018
Při kontrole zápisu č. 03/2018 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 projednány a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 – Info o akci „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st.
67/3 v k. ú. Holašovice“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na akci „Stavební úpravy
objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú. Holašovice“.
Bod č.3 – Info o akci „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v
k. ú. Holašovice“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o průběhu prací na akci „Stavební úpravy
koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice“.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo na
„Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č. st. 67/1 v k. ú. Holašovice – vícepráceméněpráce v souhrnné výši 988,05 Kč bez DPH. O tuto částku bude navýšena
výsledná cena Díla. Podpisem Dodatku č.1 pověřuje zastupitelstvo starostu obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

Bod č.4 - Projednání dalšího postupu v realizaci akce „Výstavba nové
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Zastupitelstvo v otázce výstavby nové kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice na své
dnešním zasedání rozhodlo následovně:
•

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu č. 129 300
MZe na akci KANALIZACE A ČOV V OSADÁCH JANKOV A HOLAŠOVICE.

•

Zastupitelstvo obce Jankov schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku: „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice“.

•

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
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Zdržel se: 0

Bod č.5 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2017 v
členění dle zák. č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:
• Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací a finančních vztahů za rok
2017
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2017
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
• Rozvaha k 31.12.2017
• Příloha k 31.12.2017
• Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
• Analytická předvaha k 31.12.2017
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017 a na základě projednání souhlasí s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 a to bez výhrad. Návrh byl schválen v navrhované
podobě bez připomínek. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obce
od 21. 5. 2017 do 13. 6. 2018 a to i v elektronické podobě na www.jankovcb.cz.
Podklady:
• Hodnotící zpráva včetně fin. vypořádání dotací a finančních vztahů za r. 2017
• Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2017
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
• Rozvaha k 31.12.2017
• Příloha k 31.12.2017
• Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2017
• Analytická předvaha k 31.12.2017
• Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků ke dni 31.12.2017

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 - Schválení účetní závěrky 2017
Zastupitelstvo schvaluje Účetní závěrku obce k 31. 12. 2017.
Podklady účetní závěrky jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu:
•
Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2017
•
Zpráva o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2017
•
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2017.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.7 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2018 – stav
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.
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Tabulka:
Stav
Schváleno
Schváleno, podpis
smlouvy

Schváleno

Schváleno, podpis
smlouvy
Realizováno,
ukončeno
V realizaci

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
Rozpočet obce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

230 000,00 Kč
700 000,00 Kč

515 000,00 Kč

90 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Rozpočet obce

Umístění sloupů VO HZ Holašovice

Příprava VŘ

Rozpočet obce

Oprava MK za Nekyselem, odvodnění

240 000,00 Kč

V realizaci
Projekt ukončen,
příprava na podání
žádosti o GP
Realizováno,
ukončeno
Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

Zpevněné plochy HZ Jankov

130 325,00 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

V řešení, probíhá
stavební řízení

Rozpočet obce

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

35 000,00 Kč

Schváleno, v
realizaci

Rozpočet obce – dopad
do ceny vodného
Holašovice

Kontrola a ocejchování vodoměrů
vodovod Holašovice

95 456,00 Kč

Realizováno,
ukončeno

Rozpočet obce

Schváleno

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

Podána žádost o
dotaci

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

Realizace Díla

Rozpočet obce

Realizace Díla

Rozpočet obce

Žádost podána

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

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

350 000,00 Kč

130 000,00 Kč

Nákup komunálního traktoru STARJET

Výrovba a osazení nových kovaných
vrat/mříže do vstupní lodě kaple sv.
Víta Jankov
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

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná dotace vč.

57 475,00 Kč

80 000,00 Kč

68 000,00 Kč

111 329,00 Kč

55 667,00 Kč

2 198 827,00 Kč

2 531 789,00 Kč

2 405 199,00 Kč

6 537 657,00 Kč
3 938 866,00 Kč
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r.
2018
2 598 791,00 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
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Zdržel se: 0

Bod č.8 – Různé

8.1.
2018

Info o stavu příprav akce 21. ročníku Selské slavnosti Holašovice

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav 21. ročníku Selských
slavností v Holašovicích 2018.

Příprava oslav 20. výročí zápisu památky Holašovice na seznam
8.2.
kulturního dědictví UNESCO – koncept příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav jubilejního 20. výročí
zápisu památky Holašovice na seznam památek UNESCO, které se budou konat
v termínu 19. – 21.9.2018.

8.3.
Schválení výběru nového dopravního prostředku pro JPO V obce
Jankov - Transporter T6 Kombi dlouhý rozvor 2.0 TDI 110 kW
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo v případě získání dotace na vybavení nákup
nového dopravního prostředku (DP) v konfiguraci 4x4 se zástavbou, 9 míst v odhadní
pořizovací ceně 1 200 000,-- Kč s DPH (dotace by činila 750.000,- Kč a doplatek obce
by činil 450.000,- Kč). V případě akceptace/schválení žádosti a příslibu podpory bude
obcí Jankov provedeno VŘ a dodavatele DP. Podáním žádosti zastupitelstvo pověřuje
starostu a místostarostku obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.4.
Plán rozvoje sportu obce Jankov na rok 2018 – 2025
Zastupitelstvo obce Jankov schválilo zpracovaný plán rozvoje sportu obce Jankov na
uvedené období.
Výsledky hlasování:
Pro: 8

8.5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Schválení VŘ na výpůjčku obchodu Jankov a koloniálu Holašovice

Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo vypsat výběrové řízení na
výpůjčku obchodu smíšeného zboží v Jankově (KD Jankov č.p. 13) a Koloniálu v
Holašovicích č.p. 23. Zájemci mohou svůj zájem o výpůjčku těchto prostor sloužících
k podnikání za účelem provozování obslužnosti obyvatel předkládat své žádosti do
7.7.2018 na adresu obecního úřadu. Součástí žádosti o pronájem bude doložení
živnostenského oprávnění k způsobu provozování živnosti nebo připravenost k jeho
získání. Případné bližší informace poskytneme na telefonním čísle starosty či
místostarosty obce. Zastupitelstvo pověřuje výběrem nejvhodnějšího uchazeče a
uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem starostu a místostarostku obce.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.6.
Projednání přezkoumání hospodaření a závěrečného účtu za r.
2017 a rozpočet na r. 2018 DSO České dědictví UNESCO
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
závěrečný účet dobrovolného svazku obcí DSO České dědictví UNESCO za rok 2017.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu České dědictví UNESCO na
rok 2018. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obce. Zastupitelstvo dále
schválilo plán činnosti ČDU na rok 2018.

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.9 – 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.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Radek Maxa – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Zapsáno: 25.6.2018
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