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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 06/2019
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. Miroslav Návara, Marie Vaňková, Mgr. Jan Ambrož,
Jaroslav Hovorka, David Zeman, Milan Kukla, Lukáš Hála, Václav Maxa
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: pondělí 9.12.2019
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska 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. 05/2019
Bod č.2 – Informace starosty a stavebního dozoru stavby o průběhu akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 – konečný stav
Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2020 – výhled
Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2020 (včetně finky 10/2019)
Bod č.6 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2021 – 2023
Bod č.7 – Projednání a schválení OZV na r. 2020
Bod č.8 – Schválení VŘ na akci „Oprava sjezdů z místní komunikace do historických
objektů na návsi v Holašovicích“ k.ú. Holašovice
Bod č.9 – Různé
Bod č.10 – Diskuse, Závěr
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 06/2019 ověří David Zeman a Lukáš Hála.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 05/2019
Při kontrole zápisu č. 05/2019 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Veškeré
body a úkoly byly splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body či usnesení, které ze
zápisu č. 04/2019 vyplývají a jsou v řešení, byly projednány a jejich stav je popsán níže.
Bod č.2 - Informace starosty a stavebního dozoru stavby o průběhu akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Stavební dozor Ing. M. Návara a starosta obce informovali zastupitelstvo o aktuálním
průběhu prací na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”. Prozatím jdou
práce dle harmonogramu, zjištěné záležitosti v terénu při realizaci stavby, popř. změny
vyvolané stavem aktuálních zjištění při realizaci stavebních prací s dopadem na PD stavby
se řeší operativně popř. na svolaných týdenních KD. O dalších připravovaných etapách
stavby budou spoluobčané informováni prostřednictvím oběžníku počátkem ledna 2020.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.3 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 – konečný stav
Starosta zastupitelstvo informoval o konečném stavu vyúčtování žádostí o grantovou
podporu v roce 2019 viz tabulka č.1. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. Výsledná
bilance znamená, že obec letos v rámci projektů a dotací hospodařila s přebytkem
v uvedené výši. Tento přebytek je zapříčiněn zejména finálním vyúčtováním a proplacením
dotace na realizaci záměru z programu iROP - podpora nemovitých kulturních památek a
památek UNESCO za realizovaný projekt „Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st.
67/3 dle schválené PD (interiéry vč. mobiliáře a částečně exteriéry budovy), zpevněné
plochy, rekonstrukce studny“.
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Tabulka č.1
Stav

Grantový program/financování

Vyúčtováno

Název akce

Oprava obecní komunikace "U rybníka
Nekysel"
Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul Oprava obecní účelové komunikace "U
JčK POV
rybníka Nekysel"
Podpora památky UNESCO z prostředků
Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2019
JčK 2019 dle smluvních podmínek
Program péče o vesnické památkové
Grant MKČR - Podpora památek
rezervace, vesnické památkové zóny a
UNESCO
krajinné památkové zóny
Rozpočet obce a výše uvedené dotační
Obnova oplocení u budovy bývalé školy v
tituly JčK a MKČR
Holašovicích č.p. 43
MV ČR - GŘ HZSCR "nvestiční dotace v
MV ČR HZS - pořízení nového automobilu
rámci programu"Dotace pro jednotky
pro JSDH
SDH obcí"
"Investiční dotace pro Jednostky sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
JčK podpora JSDH - pořízení nového
kraje.", Opatření :1, Podopatření : 2.
automobilu pro JSDH
Pořízení nového DA
Rozpočet obce a výše uvedené dotační
pořízení nového DP pro JSDH obce Jankov
tituly MVČR a JčK
Zpracování Prováděcí dokuemntace stavby výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích
Rozpočet obce
Jankova a Holašovice
Rozpočet obce
PD přístavba skladu u HZ Holašovice
Přístavba stání pro parkování vozidel obce
Rozpočet obce
Jankov v k.ú. Jankov
GP MMR - Kulturní dědictví - Obnova
Obnova drobné sakrální architektury v k.ú.
drobné sakrální architektury
Jankov a Holašovice
Oprava fasády a soklu budovy OÚ Jankov
Rozpočet obce
č.p. 46
Renovace a oprava mobiliáře výčepu
Rozpočet obce/smlouva o reklamě Budvar
hospody Holašovice, dorbné opravy
Stavební opravy a úpravy exteriéru a
Rozpočet obce
interiéru hospoda Holašovice
Kamenná zídka kuželník hospoda
Rozpočet obce
Holašovice
Dar pro Obec Dubné - investiční náklady na
Rozpočet obce
žáky navštěvující školské zařízení, vč. splátky
přístavby ZŠ Dubné
Mimořádný dar SK Jankov "70 let výročí
Rozpočet obce
založení klubu"
Příspěvek SK Jankov na úhradu provozních
Rozpočet obce
nákladů oddílu

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
DPH

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Dokončeno, Zaplaceno
Vyúčtováno
Vyúčtováno
Dokončeno, Zaplaceno
Vyúčtováno

Vyúčtováno

Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Dokončeno, Zaplaceno
Zaplaceno
Zaplaceno
Zaplaceno
Vyčtováno

GP JčK -"Podpora cestovního ruchu"

Vybavení TIC Holašovice

Výroba nového nábytku z masivu na terasu Vybavení předzahrádky hospoda Holašovice
Dokončeno, Zaplaceno
hospody Holašovice
č.p. 18
Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st.
GP MAS LEADER – iROP podpora
Žádost dokladově
67/3 dle schválené PD (interiéry vč.
nemovitých kulturních památek a památek
vyúčtována a proplacena
mobiliáře a částečně exteriéry budovy),
UNESCO
zpevněné plochy, rekonstrukce studny
FD - Stavba nové kanalizace a ČOV Jankov
V realizaci
Dotace MZe - čerpání 2019
a Holašovice
FD - Stavba nové kanalizace a ČOV Jankov
V realizaci
Rozpočet obce Jankov
a Holašovice
FD - Stavba nové kanalizace a ČOV Jankov
V realizaci
Rozpočet obce Jankov
a Holašovice
CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2019

Shváleno/v realizaci
Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

Proti: 0
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280 000,00 Kč
480 878,00 Kč
700 000,00 Kč
250 000,00 Kč
1 082 191,00 Kč
450 000,00 Kč

297 000,00 Kč

1 306 679,00 Kč
115 115,00 Kč
291 897,00 Kč
439 449,00 Kč
172 500,00 Kč

(dotace ve výši 121.000,- Kč
nepřidělena)

144 400,00 Kč
228 007,00 Kč
121 373,00 Kč
16 000,00 Kč
271 792,00 Kč
40 000,00 Kč
100 000,00 Kč
96 448,00 Kč

59 536,00 Kč

127 050,00 Kč

2 391 319,00 Kč

2 500 000,00 Kč
4 492,00 Kč

5 038 271,00 Kč

6 927 855,00 Kč
-1 889 584,00 Kč

38 708 927,84 Kč
26 011 000,00 Kč
3 715 800,00 Kč
8 982 127,84 Kč

Zdržel se: 0

Bod č.4 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2020 – výhled
Starosta zastupitelstvo informoval o návrhu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2020, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a
neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 2. 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.
Tabulka č. 2.
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Příprava akce

Výměna parket sál hospoda Holašovice a
nová vrata stodola Hospoda
Rozpočet obce a výše uvedený dotační titul Výměna parket sál hospoda Holašovice a
JčK POV
nová vrata stodola Hospoda, další práce
Podpora památky UNESCO z prostředků
Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2020
JčK 2020 dle smluvních podmínek
Oprava sjezdů z místní komunikace do
Finacování výše uvedený dotační titul
historických objektů na návsi v
Holašovicích“
Oprava oplocení u IC Holašovice - severní
Rozpočet obce
strana
Oprava vrat u stodoly č.p. 18 – hospoda
Rozpočet obce
Holašovice
Nový parket k podiu Selské slavnosti
Rozpočet obce
Holašovice
Rozpočet obce
Výměmna vrat u HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava a nátěr fasády HZ Jankov

Příprava akce

Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Příprava akce

Rozpočet obce

Vybudování pergoly u formanky Jankov
Oprava a úprava vodovodních hydrantů
osada Holašovice
Posílení vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou osada Holašovice

Příprava žádosti
Příprava akce
Žádost podána
Příprava akce
Příprava akce
Příprava akce
Příprava akce

Příprava žádosti
Příprava akce
Příprava žádosti

V realizaci

Shváleno
Schváleno

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

280 000,00 Kč

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Rozpočet obce a uvedený dotační titul JčK
POV
Rozpočet obce a níže uvedený dotační titul
JčK POV
GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních památek a památek
UNESCO
Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly (převod částky z r.
2019)
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice (převod
dotace z r. 2019)
Individuální dotace JčK -

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.
DPH

480 000,00 Kč
700 000,00 Kč
700 000,00 Kč
100 000,00 Kč
75 000,00 Kč
70 000,00 Kč
130 000,00 Kč
50 000,00 Kč
450 000,00 Kč
200 000,00 Kč
350 000,00 Kč

Veřejné informační služby knihoven

27 008,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

18 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

1 900 000,00 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

33 464 132,45 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

23 511 000,00 Kč
3 715 800,00 Kč
38 096 140,45 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2020

30 124 800,00 Kč
7 971 340,45 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Celkové náklady na
realizaci akce bez DPH
Shváleno/v realizaci
Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly
GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV v
osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice
Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

Proti: 0
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Přidělaná dotace bez DPH

38 708 927,84 Kč
26 011 000,00 Kč
3 715 800,00 Kč
8 982 127,84 Kč

Zdržel se: 0

Bod č.5 – Projednání návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2020 (včetně fin. 10/2019)
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu pro rok 2020 jako nevyrovnaný = záporně
schodkový. Na straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 35 009 000,- Kč a na výdajové
stránce, výdaje ve výši 45.218.830,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu na
r. 2020 ve výši - 10.209.830,- Kč obec Jankov schválila uhradit z poskytnutého úvěru České
spořitelny a.s. a zůstatků minulých let. Tento návrh rozpočtu včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu ÚSC (obce Jankov) za období roku 1.1.- 30.10.2019 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 30.12.2019 do 12:00 hod s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání
zastupitelstva dne 30.12.2019. Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2020 je přílohou č. 1
zápisu č. 6/2019. Hlasování o schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2021 –
2023 bude na dalším zasedání zastupitelstva obce Jankov dne 30.12.2019.
5.1.
Rozklíčování položek plánovaných a rozpočtovaných investičních a
neinvestičních akcí viz výdaje rozpočtu obce Jankov na r. 2020
Položka 2141* - Vnitřní obchod – náklady za služby Selské slavnosti Holašovice 2020,
energie, apod.,
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, posilování
vodních zdrojů pro zásobování obyvatel pitnou vodou Holašovice,
Položka 2321* – odvádění a čištění odpadních vod (rozbory odpadní vody, opravy a
údržba kanalizací) – Realizace stavby nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov a
Holašovice, (dotace viz. příjem rozpočtu par. 4216 a 4222),
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 - Dar obci Dubné
Položka 3322* – Zachování a obnova kulturních památek – Oprava vjezdy po stavbě
kanalizace do pam. objektů Holašovice náves (dotace viz příjem 4122), Rekonstrukce
návesní kaple sv. Jana Nepomuckého Holašovice
Položka 3326* – Pořízení, zachování a obnova míst. kultur. nár. a histor. - (oprava
kapliček, oprava drobné sakrální architektury)
Položka 3613* – Nebytové hospodářství – drobné nebytové opravy a úpravy na majetku oprava parkety sál Holašovice a vrata stodola hospoda Holašovice, oprava kanalizace
hospoda Holašovice, výměna vjezdových vrat HZ Jankov, oprava fasáda budova HZ
Jankov, oprava strop kuchyně Formanka Jankov, ostatní výdaje na provoz, údržbu a chod
obecních budov, úprava pergola formanka Jankov
Položka 3419 - Ostatní sportovní činnost – Dar sport - SK Jankov
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 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (materiál, služby) - výsadba nové
zeleně v krajině a v zastavěném území
Položka 5512* – Požární ochrana - dobrovolná část
Položka 6112* – Zastupitelstva obcí - (odměny za výkon funkce starosty, občerstvení)
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Položka 6171* – činnost místní správy - (mzda sekretář obce, materiál, služby obce
nakupované, elektřina, mzda-účetní)
Bod č.6 – Projednání návrhu rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2021 – 2023
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo návrh rozpočtového výhledu na období let
2021 – 2023, 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 30.12.2019 do 12:00 hod
s doručením na obecní úřad nebo osobně při zasedání zastupitelstva 30.12.2019. Návrh
rozpočtového výhledu na uvedené období je přílohou č. 2 č. 06/2019. Hlasování o
schválení rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2021 – 2023 bude na dalším zasedání
zastupitelstva obce Jankov dne 30.12.2019.
Bod č.7 – Projednání návrhu cen komunálních poplatků OZV na r. 2020
Zastupitelstvo po poměrně bouřlivé a dlouhé diskusi projednalo návrh cen obecně
závazných vyhlášek (OZV) na rok 2020 v tomto členění:
7.1.
OZV č.2/2019 o místním poplatku z pobytu
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

7.2.
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0

Zdržel se: 0

7.3.
OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.5.
OZV č.5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh č.1 navýšení: plošné zvýšení - 50,- Kč

Výsledky hlasování:
Pro: 4

Proti: 5

Zdržel se: 0

Návrh č.2 navýšení: osoba nad 15 let - 750,- Kč; děti do 15let ZDARMA

Výsledky hlasování:
Pro: 5
Schválen návrh č.2.

Proti: 4

Souhrnné údaje k místním poplatkům viz tabulka č.3.
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Zdržel se: 0

Tabulka č.3

Přehled komunálních poplatků Obce Jankov r. 2018 a 2019, návrh komunálních
poplatků na r. 2020
Svoz a uložení TKO

Stav
2018
2.300,- Kč
770,50 Kč
575,- Kč
200,- Kč
250,- Kč

Položka/rok
Cena za svozový den 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 - osoba nad 15 let věku
Děti do 15 let věku
Chalupáři (z nemovitosti)
Podnikatelé vč.DPH
ZD Skalka vč.DPH

115,- Kč
500,- Kč

Stav
2019
2.645,- Kč
793,50 Kč
575,- Kč
300,- Kč
250,- Kč
120,- Kč
115,- Kč
550,- Kč

500,- Kč
2.750,- Kč
2.750,- Kč

550,- Kč
3.000,- Kč
3.000,- Kč

Skutečnost
Náklady TKO + NKO
Příjmy TKO + NKO
Třídění odpadu EKO KOM - příjem
Rozdíl - úhrada Obec Jankov z rozpočtu
Poplatky ze psa
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus
Poplatek z pobytu
sazba poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství
sazba poplatku
příležitostný zábor veřejného prostranství - svatby, hony, konference,
apod.

350.000,218.000,30.000,102.000,-

Skutečnost

Návrh
2020
2.645,- Kč
794,50 Kč
575,- Kč
300,- Kč
250,- Kč
120,- Kč
115,- Kč
750,- Kč
zdarma
750,- Kč
3.630,- Kč
3.630,- Kč

Odhad

Kč
Kč
Kč
Kč

330.385,- Kč
234.970,- Kč
28.815,- Kč
66.600,- Kč

430.000,250.000,30.000,150.000,-

Kč
Kč
Kč
Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

5,- Kč/osoba/den

5,- Kč/osoba/den

21,- Kč/osoba/den

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/m2/den

5,- Kč/m2/den

1.000,- Kč

1.000,- Kč

3.000,- Kč

50,- Kč

50,- Kč

60,- Kč

Poplatek mimo OZV:
Poplatky za stočné
stočné na rok

Výsledky hlasování:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.8 – Schválení VŘ na akci „Oprava sjezdů z místní komunikace do
historických objektů na návsi v Holašovicích“ k.ú. Holašovice
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zpracovanou Zadávací dokumentaci k podání cenových
nabídek na neinvestiční akci „Oprava sjezdů z místní komunikace do historických
objektů na návsi v Holašovicích“ k.ú. Holašovice“
Zastupitelstvo schválilo výběrovou komisi k předmětnému vyhodnocení nabídek ve
složení:
• Ing. Jan Jílek – starosta,
• Marie Vaňková – místostarosta,
• Milan Kukla – zastupitel,
Výzva zájemcům bude zaslána do 31.ledna 2020 a předložení nabídek proběhne dle
zadávací dokumentace do 28.2.2020 do 12:00 hod předložením na obecní úřad v Jankově.
Předpokládaná hodnota zakázky je max. 750.000,- Kč s DPH. Jediným hodnotícím
kritériem je nejnižší nabídková cena.
Zastupitelstvo schválilo návrh 3 oslovených firem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
postupovat dle platné směrnice obce Jankov o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

Strana 7 (celkem 8)

Bod č.9 – Různé

9.1.

Schválení smlouvy o služebnosti

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o služebnosti mezi Obcí Jankov a Jihočeský kraj
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, kterou se zřizuje ve prospěch
obce Jankov právo odpovídající služebnosti a to právo umístění stožárů a svítidel veřejného
osvětlení a dále právo chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav tohoto zařízení na
částech pozemků parc. č. 2551/23, parc. č. 2552/6 a parc. č. 2552/10 v k.ú. Jankov u
Českých Budějovic v koridoru vyznačeném geometrickým plánem č. 357763/2019.
Výsledky hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

9.2.

Návštěvní řád památky Holašovice UNESCO

Zastupitelstvo vzalo na vědomí návštěvní řád VRP historická ves Holašovice.
Bod č.10 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce ve 23:15 hod
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude dne 30.12.2019 v sále Jihočeské
hospody Holašovice od 17:30 hod. Program zasedání bude vyvěšen v zákonné lhůtě na
úřední desce obce.
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu obce Jankov na r. 2020
Příloha č. 2 – Návrh rozpočtového výhledu obce Jankov na r. 2021 – 2023
Příloha č. 3 – Schválený rozpočet obce Jankov na r. 2019
Příloha č. 4 – Výkaz obce Jankov pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.10.2019
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
David Zeman – člen zastupitelstva
Lukáš Hála – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno:
Sejmuto:
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