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

Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis č. 05/2013
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
Omluven: Stanislav Bauer - pracovní povinnosti
Hosté: Václav Žalud
Dne: úterý 16.7.2013
Od: 19:00 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. 03/2013 a 04/2013
Bod č.2 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce 2013
Bod č.3 - Stav projektu „Vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a ČOV
v obcích Jankov a Holašovice“.
Bod č.4 – Selské slavnosti Holašovice 2013 – stav příprav
Bod č.5 – Vyhodnocení VŘ na opravu zadního traktu střech a fasád budov
památkově chráněného statku č.p.18 v Holašovicích
Bod č.6 – Různé

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4.) Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 05/2013 ověří Milan Kukla a Marie Vaňková.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.1 programu schůze zastupitelstva – kontrola zápisu č. 03/2013 a
04/2013
Při kontrole zápisů č. 03/2013 a 04/2013 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

Žádost podána
Žádost
schválena
změnou
rozpočtu JčK
Grant schválen
VŘ ukončeno realizace v r.
2013
Žádost podána
– schválena –
realizace v r.
2013

Grantový program/financování

Celkové náklady
na realizaci akce

POV – JčK

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

290.000,- Kč

170.000,- Kč

JčK – rozpočet kraje

Podpora památky UNESCO z
prostředků JčK 2013 dle
podmínek

700.000,- Kč

700.000,- Kč

Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK

Výstavba nového vodojemu
Holašovice

1.101.600,- Kč

600.000,- Kč

LEADER – MAS Netolicko

Výměna stožárů a svítidel VO
Jankov

515.513,- Kč

269.500,- Kč

64.570,- Kč

50.000,- Kč

55.000,- Kč

30.000,- Kč

728.194,- Kč

560.000,- Kč

1.064.124,- Kč

0,- Kč

4.519.001,- Kč

2.379.500,- Kč

Žádost podána

Tvorba krajiny a podpora
biodiverzity JčK

Žádost podána

POV – JčK – Blanský les

Grant schválen

Název akce

Žádost o dotaci
ve
výši/přidělaná
dotace

GP - MKČR

Rozpočet obce Jankov 2013

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
Oprava fasády KD Jankov,
ostatní související práce

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

2.139.501,- Kč

Zastupitelstvo 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: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.3 - Stav projektu „Vybudování nové oddílné splaškové kanalizace a
ČOV v obcích Jankov a Holašovice“.
Starosta zastupitelstvo informoval, že vydané rozhodnutí formou veřejné vyhlášky o
umístění stavby KANALIZACE a ČOV, Jankov a KANALIZACE a ČOV, Holašovice nabylo
právní moci. Zastupitelstvo pověřuje starostu neprodleně připravit dokumentaci a
podklady ke stavbě tak, aby bylo možné požádat příslušný stavební úřad o vydání
stavebního povolení na výše uvedené stavby Kanalizace a ČOV v Jankově a
Holašovicích.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.4 – Selské slavnosti Holašovice 2013 - stav příprav
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav Selských slavností
v Holašovicích 2013 takto:
 Selské slavnosti jsou organizačně zajištěny na úrovni roku 2012
 Organizační štáb přijal opatření z organizačních chyb a nedostatků uplynulých
ročníků
 Selské slavnosti jsou organizovány v duchu 15. letého výročí zápisu na seznam
památky Holašovice na seznam UNESCO
 Selské slavnosti jsou organizovány v duchu konání Zemské výstavy 2013, kam
jsou Holašovice okrajově zařazeny
 Organizační štáb a zastupitelé se sejdou k fyzické přípravě akce ve čtvrtek 25.7.
celý den a v pátek 26.7. dopoledne, úkoly rozdělí starosta
 Program Selských slavností je umístěn na www.holasovice.eu
Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na vědomí.
Bod č. 5 - Vyhodnocení VŘ na opravu zadního traktu střech a fasád budov
památkově chráněného statku č.p.18 v Holašovicích
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vývěrovou komisí předložený návrh na vítěze
dodavatele prací opravy zadního traktu střech a fasád budov památkově chráněného
statku č.p.18 v Holašovicích. Všichni oslovení uchazeči nabídku předložili a
kvalifikační předpoklady splnili. Zastupitelstvo vybralo uchazeče na základě
hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Zastupitelstvo schválilo pořadí
uchazečů (vítěze) takto:
Seznam nabídek, hodnocených na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH

Pořadí
nabídky

Pořadové
číslo
nabídky

1.

2.

PRECIS BUILDING SE

Haklovy Dvory 2235,
370 05 České
Budějovice

281 47 499

350 849,11 Kč

2.

3.

RELASTAV s.r.o.

Bubenská 1536/43,
170 00 Praha 7

248 00 481

366 650,11 Kč

3.

1.

K - BUILDING CB, a.s.

Hraniční 2094, 370 06
České Budějovice

261 05 594

387 076,99 Kč

Obchodní firma / název

Sídlo

IČ

Výše nabídkové
ceny
(v Kč včetně DPH)

Na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídková cena byla výběrovou komisí jako
vítěz zadávacího řízení vybrána společnost PRECIS BUILDING SE, jejíž výše nabídkové
ceny činí 350 849,11 Kč včetně DPH.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č.6 – Různé

6.1.

Zpracování pasportu místních komunikací

Starosta zastupitelstvo informoval o dokončení prací na dokumentu Pasportu místních
komunikací obcí Jankov a Holašovice na základě ustanovení zákona č.13/1997 Sb. O
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb.
Zpracovaný dokument předložil k nahlédnutí zastupitelstvu a to vzalo informaci
starosty na vědomí.
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6.2.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2013

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2013 dle Přílohy č.1 tohoto
zápisu.

Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5.) Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Příloha č.1 – Rozpočtové opatření č. 3/2013
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Marie Vaňková – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta

Vyvěšeno: 19.7.2013
Sejmuto:
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