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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 07/2013
z řádného zasedání zastupitelstva
Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Ing. František Bürger, Jaroslav Kučera, František
Řezníček, Marie Vaňková, Radek Maxa, Milan Kukla, Pavel Moučka, Stanislav Bauer
Omluven: nikdo
Hosté: viz prezenční listina
Dne: čtvrtek 14.11.2013
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Program:
1.) Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti
potřeby řešení následujícího bodu jednání.
2.) Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
3.) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné
k připomínkám a doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 06/2013
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2013
Bod č.3 – Přijetí návrhu o investičních a neinvestičních akcích pro sestavování
návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2014
Bod č.4 – Rozpočtové opatření č.5/2013
Bod č.5 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 07/2013 ověří Marie Vaňková a František Řezníček.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 06/2013
Při kontrole zápisů č. 06/2013 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 2013
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu realizace schválených rozpočtových a
mimořádně schválených investičních akcí obce s informací o stavu podání žádostí o
grantovou podporu v roce 2013 z dostupných zdrojů viz tabulka.
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

Vyúčtováno

POV – JčK

Oprava interiéru IC Holašovice
IV. etapa – dlažby 1NP a WC
2NP.

270.000,- Kč

170.000,- Kč

Realizace,
vyúčtování
proběhne do
5.12.2013

JčK – rozpočet kraje

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2013 dle
podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Vyúčtováno

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

1.101.600,- Kč

600.000,- Kč

Vyúčtováno

LEADER – MAS Netolicko

515.513,- Kč

269.500,- Kč

Vyúčtováno

Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity Jihočeský kraj

64.571,- Kč

50.000,- Kč

Vyúčtováno

POV – JčK – Blanský les

51.678,- Kč

35.000,- Kč

728.194,- Kč

560.000,- Kč

1.064.124,- Kč

0,- Kč

57.705,- Kč

51.935,- Kč

4.553.385,- Kč

2.436.435,- Kč

Realizace,
dokončení a
předání do
20.11.2013
Realizace,
dokončení a
předání do
30.11.2013
Schváleno,
realizováno

GP - MKČR

Výstavba nového vodojemu
Holašovice
Výměna stožárů a svítidel VO
Jankov
Realizace projektu Regenerace
zeleně návesního parku obce
Jankov
Nákup komunální techniky –
sekačka, křovinořez, pila
Havarijní program záchrany
nemovitých kulturních památek
– oprava fasády a soklu IC
Holašovice

Rozpočet obce Jankov 2013

Oprava fasády KD Jankov,
ostatní související práce

Podpora obnovy přirozených
funkcí krajiny na nestavební akci

Projekt výsadby krajinného
prvku v k.ú. Holašovice

CELKEM žádosti
CELKEM spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 13

2.116.950,- Kč

Zastupitelstvo v tomto směru upozorňuje občany, že se jedná o zcela mimořádný rok
z hlediska úspěšnosti realizace uvedených akcí v návaznosti na získání
mimorozpočtových zdrojů obce Jankov. Zastupitelstvo se usneslo, že budu postupovat
tak, že do konce roku bude mimořádná snaha co nejvíce omezit (zbytné) výdaje
rozpočtu na rok 2013. Záměrem zastupitelstva je veškeré akce v letošním roce a
v termínech tomu určených řádně realizačně dokončit a finančně vyúčtovat. Stávající
finanční situace obce je uspokojivá a starosta informoval, že projekty budou částečně
podpořeny z finančních rezerv rozpočtu obce Jankov z minulých let.
Zastupitelstvo dále jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na
celkové realizaci uvedených akcí. Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace a
vyúčtování žádostí a grantů zodpovídá starosta obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.3 – Přijetí návrhu o investičních a neinvestičních akcích pro
sestavování návrhu rozpočtu obce Jankov na r. 2014
Každý z přítomných zastupitelů přednesl svůj návrh na realizaci investičních a
neinvestičních akcí, které navrhuje zařadit do realizace z rozpočtu obce Jankov 2014
resp. z účasti na možných grantových programech.
Jedná se o následující investiční a neinvestiční akce:
Obec Jankov:
Exteriérová oprava kaple Jankov – kulturní památka včetně zdi – celkově
z rozpočtu obce a to i v případě že nebude přiznána dotace na tuto akci,
Interiérová oprava kaple Jankov - bude řešeno z rozpočtu na r. 2014 pouze
v případě, že realizace bude podpořena získáním dotace,
vybudování klubovny nad hasičskou zbrojnicí Jankov – bude řešeno z
rozpočtu na r. 2014 pouze v případě, že realizace bude podpořena získáním
dotace,
Osada Holašovice:
vodovod Holašovice – posílení tlaku na vodovodním řadu v obci na
odpovídající úroveň plošně min 3 Bar (0,3 MPa), přivedení elektriky k VDJ pro
zásobování obyvatel pitnou vodou pro obec Holašovice pro účely zajištění
kvality pitné vody, případného posílení vodních zdrojů a zabezpečení objektu -

bude řešeno z rozpočtu na r. 2014 pouze v případě, že realizace bude
podpořena získáním dotace,

osazení nových schodů k novému vstupu do IC Holašovice od vstupu od
parkoviště – bude řešeno z rozpočtu na r. 2014 pouze v případě, že realizace

bude podpořena získáním dotace od Ministerstva kultury ČR,

dokončení oprav interiérů 1 np. IC Holašovice – oprava topení, oprava dlažby,
zateplení, zednické, štukatérské a malířské práce. Opavou by měly vzniknout
odpovídající prostory pro zasedací místnost (komunitní místnost) pro občany i
veřejnost o velikosti cca 15 míst, sklad pro potřeby provozu IC a obce Jankov,
oprava chodeb a počítá se i s opravou místnosti na případné nekomerční
přespání zájemců - jedná se o poslední etapu rozsáhlé opravy tohoto
památkově chráněného objektu – bude řešeno z rozpočtu na r. 2014 pouze

v případě, že realizace bude podpořena získáním dotace na podporu památek
UNESCO z rozpočtu Jihočeského kraje,

zajištění a vybudování nového stanoviště pro kontejnery na netříděný odpad
v osadě Holašovice – vytipována nová lokalita u rybníka Nekysel, kde budou
kontejnery umístěny pod nově zbudovaným přístřeškem s odpovídajícím
přístupem pro občany a svozový vůz – řešeno celkově z rozpočtu obce,
Další akce jako jsou drobné opravy, úpravy (doplnění stožárů VO v Jankově a
Holašovicích, protipovodňová opatření v obou obcích apod.) budou uvedeny v návrhu
rozpočtu obce jako rezerva na projekty neinvestičního charakteru v obou obcích. Na
základě předložených návrhů zastupitelstvo ukládá starostovi u výše uvedených akcí,
na kterých se prioritně shodlo, že je má zařadit do návrhu rozpočtu obce Jankov na r.
2014. Projednání návrhu rozpočtu bude mj. předmětem následující schůze
zastupitelstva.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/2013
Zastupitelstvo schválilo s účinností od 1.10.2013 dle zák. č. 128 par. 102 odst. 2 bodu
a) to, že pověřuje starostu obce schvalováním rozpočtových opatření na straně
výdajů až do celkové výše 500.000,- Kč nad rámec jednotlivého paragrafu 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.
Rozpočtové opatření č. 5 schválil starosta dne 1.10.2013. Byl navýšen rozpočet v
oblasti příjmů i výdajů o 400 tis. Kč viz příloha č.1 zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.5 - Různé

5.1.

Stav finančních prostředků obce Jankov

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu finančních prostředků obce Jankov.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

5.2.
Přefakturace nákladů a služeb obce Jankov občanskému sdružení
„Občané Jankova a Holašovice sobě a všem o.p.s.“ v souvislosti s organizací
Selských slavností Holašovice 2013.

Zastupitelstvo projednalo na návrh starosty obce přefakturaci nákladů a služeb obce
Jankov v souvislosti s organizací Selských slavností Holašovice společnosti o.p.s.
Občané Jankova a Holašovice sobě a všem“ tak, jako tomu bylo v uplynulých letech.
Zastupitelstvo rozhodlo, že v návaznosti na finanční výsledek Selských slavností v roce
2013 bude od přefakturace služeb upuštěno tj. uvedené náklady se přefekturovávat
pro rok 2013 nebudou.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

5.3.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Stav čerpání rozpočtu za období 1.1. – 31.10.2013

Starosta zastupitelstvo informoval o stavu čerpání rozpočtu obce Jankov
k 31.10.2013. Starosta konstatoval, že k uvedenému datu je kladné saldo
hospodaření obce ve výši cca 1.227.227,- Kč. Vzhledem k tomu, že do konce roku
budou ještě hrazeny významné smluvní investiční a neinvestiční projekty (Oprava
fasády KD Jankov, Oprava fasády a soklu IC Holašovice, Oprava zadního traktu
usedlosti č.p. 18 – hospoda Holašovice, vše ve výši cca 2.400.000,- Kč), tak starosta
předpokládá pro r. 2013 finální výsledek rozpočtu jako ztrátový ve výši cca 800.000,Kč. Příslušný schodek rozpočtu bude kryt z přebytku minulých let. Zastupitelstvo
s uvedeným návrhem souhlasí.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.4.
Zhodnocení spolupráce pronajímatele Obce Jankov s nájemci
nebytových prostor – místních formanek a hostinců v obcích Jankov a
Holašovice.

Zastupitelstvo otevřeně projednalo dosavadní stav spolupráce s nájemci p. Jiřím
Wolfem – pohostinství Holašovice a p. Miroslavem Skočovským – formanka Jankov.
Zastupitelstvo konstatovalo spokojenost s provozováním a udržováním obou
provozoven. V rámci plošné diskuse byla přijata opatření k nastavení lepší vzájemné
komunikace mezi oběma stranami a byla přijata taková opatření, od kterých si obě
strany slibují otevřenější a transparentnější systém vzájemné spolupráce. Všichni
přítomní vzali uvedené na vědomí.

Strana 4 (celkem 6)

5.5.
Jankov

Zhodnocení spolupráce SDH Holašovice a samosprávy obce

5.6.

Restaurování kaple na rozcestí v k.ú. Holašovice (pod Hosnedlů)

Zastupitelstvo pozvalo na své zasedání zástupce SDH Holašovice, se kterými otevřeně
projednalo stav dosavadní spolupráce, její překážky a opatření vedoucí ke zlepšení.
Obě strany vyslovily zájem o budoucí co nejméně „problémovou“ spolupráci a usnesly
se, že další řešení oboustranného nastavení vzájemné spolupráce se bude řešit na
výroční valné hromadě spolku dne 4.1 2014, kam hasiči pozvali zástupce obce.
Starosta zastupitelstvu předložil restaurátorský záměr na restaurátorské práce ve
výklenku kapličky na rozcestí v obci Holašovice umístěná na parcele p.č. 4069/1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, byl proveden odborný průzkum
s předložením záměru restaurování a konzervace. Zastupitelstvo souhlasí
s předloženým návrhem komplexního restaurování obrazu ve výklenku a nástěnných
výklenkových maleb v celkové předpokládané výši cca 35 tis Kč.
Práce budou provedeny v roce 2014 a starosta se pokusí řešit finanční podporu prací
z programu vyhlašovaného Krajským úřadem Jihočeského kraje „Program obnovy
drobné venkovské sakrální architektury v krajině“. Zajištěním zadání prací pověřuje
zastupitelstvo starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

5.7.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Podpora projektu KULTPRO

Starosta zastupitelstvu předložil návrh zapojení se do projektu propagace obce
Holašovice formou návštěvy, která bude motivační pro děti a jejich rodiče tím, že za
osobní návštěvu během roku 2014 na základě razítka do Kulturního deníku, získají
děti 5 bodů, za návštěvu v čase Selských slavností 10 bodů. Dohromady mohou
získat celkem 15 bodů, což jim vylepší celkové hodnocení Kulturního deníku v jiných
oblastech. Záměrem je, aby se obec HOLAŠOVICE dostala do podvědomí nejen dětí a
jejich rodičů, ale zejména zřizovatelům škol a úřadníkům na ministerstvu školství.
Zastupitelstvo schválilo zapojení se formou příspěvku ve výši 5.000,- Kč. Vyřízením
celé záležitosti pověřuje starostu obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.8.
Příspěvek na realizaci protidrogové politiky Jihočeského kraje
pro r. 2014

Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.257,- Kč na podporu realizace služeb
v oblasti protidrogové politiky na místí 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: 9

Proti: 0
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Zdržel se: 0

5.9.
Vypsání výběrového řízení na nového pracovníka obce Jankov,
pro osadu Jankov

Z důvodu ukončení pracovního poměru stávajícího zaměstnance p. Václava Žaluda
(odchod do důchodu) se zastupitelstvo rozhodlo vypsat výběrové řízení na nového
pracovníka pro zajištění potřeb komunální údržby a prací, primárně pro obec Jankov.
Požadujeme:
vzdělání min na úrovni vyučen,
zručnost, zkušenosti práce s mechanizací a zahradní technikou,
komunikační schopnosti, schopnost řešit operativně vzniklé situace,
samostatnost při práci, zodpovědnost při odvádění prací,
dodržování pokynů BOZP při práci,
Nabízíme:
stabilní a velmi dobré pracovní zázemí fungující obce,
vybavení obce potřebnou komunální technikou v dobrém stavu,
samostatné řešení a řízení prací v prostředí obce,
maximální ochotu a vstřícnost samosprávy obce se podílet na rozvoji obce,
Pracovní doba 8 hod:
pondělí – pátek 8 hod nebo dle dohody
víkendy a státní svátky - dle dohody a potřeby samosprávy
Nástup:
od 1.1.2014 nebo nejdéle od 1.3.2014
Platové podmínky:
dle zařazení uchazeče do platové tabulkové tarifní třídy (dosažené vzdělání,
délka praxe, kvalifikace apod.)
Zájemci mohou své nabídky se strukturovaným životopisem v českém jazyce
zasílat do 12.12.2013 na adresu obecního úřadu v Jankově nebo e-mailem na
adresu jan.jilek@popron.cz. Rozhodnuto o novém pracovníkovi by mělo být 12.
prosince na řádném zasedání zastupitelstva obce.

Výsledky hlasování:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude 12.12.2013 na obecním úřadě v Jankově.
Příloha č.1 – Rozpočtové opatření č. 5/2013
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
František Řezníček – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 21.11.2013
Sejmuto:
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