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

Zápis/Usnesení č. 04/2021
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
David Zeman, Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: čtvrtek 17.6.2021
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov, režim zasedání v rámci opatření COVID-19
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.2/2021 ze dne 29.4.2021
Bod č.2 – Informace starosty a stavebního dozoru stavby o dokončení akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”
Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov a účetní závěrky za rok
2020
Přílohy:
- Sestavy závěrečného účtu
- FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020
- Příloha k 31.12.2020
- Dotace a dary za rok 2020
- Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2020
- Prohlášení kontrolované osoby
- Tabulky fn. vypořádání rok 202
Převod Hosp. výsledku z r. 2020
Bod č.4 - Projednání a schválení ceny vodného pro osadu Holašovice za r. 2021 - 22
Bod č.5 – Projednání a schválení střednědobého výhledu Obce Jankov na r. 2022 –
2024
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021
Bod č.7 – Schválení rozsahu přípravy podkladů pro získání grantových prostředků pro
opravu střechy Hospoda Holašovice č.p. 18 pro r. 2021
Bod č.8. – Schválení rozsahu přípravy podkladů pro získání grantových prostředků pro
Rekonstrukci prodejny smíšeného zboží v KD Jankov č.p.13 pro r. 2021
Bod č.9 – České dědictví UNESCO
Bod č.10 – Různé a Diskuse
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 04/2021 ověří Milan Kukla a David Zeman.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 02 a 03/2021
Při kontrole zápisu č. 02 a 03/2021 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky.
Body a úkoly byly v závislosti na okolnostech splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další
body či usnesení, které ze zápisu č. 02 a 03/2021 a jejích příloh vyplývají a jsou v řešení,
byly projednány a jejich stav je případně popsán níže.
Bod č.2 - Informace starosty o průběhu akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov Holašovice”
Starosta obce a stavební dozor informovali zastupitelstvo o ukončení prací (převzetí Díla)
stavby „Kanalizace a ČOV Jankov - Holašovice”. Byly zahájeny aktivity k předání stavby
vodní díla do režimu ročnímu „Zkušebního provozu“ (svoláno místní šetření k provedení
se zástupci DOOS). Celkové a konečné náklady budou zastupitelstvu a veřejnosti
předloženy na dalším zasedání ZO. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov a účetní závěrky za rok
2020
3.1. Chválení závěrečného účtu za rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo předložený závěrečný účet obce Jankov za rok 2020. Příjmy
za rok 2020 ve výši 35.036.357,82 Kč a výdaje ve výši 42.872.170,96 Kč, schodek
hospodaření (financování) ve výši 7.835.813,14 Kč. Součástí závěrečného účtu je i zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Jankov za rok 2020. Popsané chyby a
nedostatky budou odstraněny do 31.12.2021. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na
úřední desce OÚ a zároveň v elektronické podobě na webových stránkách obce od 24.
května 2021 do 17. června 2021. Před hlasováním bylo umožněno přítomným zastupitelům
sdělit své stanovisko. ZO Jankov souhlasí se závěrečným účtem Obce Jankov a s
celoročním hospodařením Obce Jankov za rok 2020, a to bez výhrad.
Přílohy:
- Sestavy závěrečného účtu
- FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020
- Rozvaha k 31.12.2020
- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2020
- Příloha k 31.12.2020
- Dotace a dary za rok 2020
- Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2020
- Prohlášení kontrolované osoby
- Tabulky fn. vypořádání rok 2020
Převod Hosp. výsledku z r. 2020

Převod Hosp. výsledku z r. 2020

Starosta obce navrhl přítomnému ZO převod hospodářského výsledku za rok 2020 ve
výši 542.432,96 Kč z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432
(výsledek hospodaření předcházejících účetních období). ZO Jankov souhlasí s převodem
hospodářského výsledku za rok 2020 z účtu 431 na účet 432.
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3.2.Schválení účetní závěrky za rok 2020
Starosta obce seznámil přítomné ZO s účetní závěrkou obce Jankov za rok 2020 včetně
jejích příloh. O schválení bude sepsán protokol o schválení účetní závěrky Obce Jankov a
odeslán výsledek schválení ÚZ do CSUIS v řádném termínu. ZO Jankov souhlasí s účetní
uzávěrkou Obce Jankov za rok 2020.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.4 - Projednání a schválení ceny vodného pro osadu Holašovice za r. 2021 –
22
Zastupitelstvo na svém zasedání projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu
Holašovice pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022.
Cena vyplývá z předložené kalkulace vodného ve dvousložkové formě viz. příloha č.1
zápisu takto:





Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru)
Cena pohyblivé složky vodného dle kalkulace
Obnova VH infrastruktury - dopad do ceny vodného (Kč/m3)
Celkem pohyblivá složka vodného bez PDH 10%
Celkem pohyblivá složka vodného s DPH

365,- Kč/rok
21,01 Kč/m3
5,00Kč/m3
26,01 Kč/m3
28,61 Kč/m3

Tato cena bude všemi odběrateli splatná dle odečteného množství odebrané vody za
sledované období na základě obecně závazné vyhlášky (OZV) obce Jankov č. 2/2012 u
pokladní obce pí. Marie Vaňkové v úředních hodinách nebo převodem částky na účet obce
do 31.8.2021.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.5 – Projednání a schválení střednědobého výhledu Obce Jankov na r. 2022 –
2024
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo aktualizaci rozpočtového výhledu na období let
2022 – 2024.
Výsledky hlasování:
Pro:8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.6 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2021
Starosta zastupitelstvo informoval o návrhu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2021, o rozpočtové přípravě plánovaných investičních a
neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. 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. 1.
Sta v

Gra n to v ý p ro g ra m/fin a n co v á n í

Podána žádost

Grant POV – JčK
Rozpočet obce a výše uvedený dotační
titul JčK POV
Program Mze - Finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v
lesích

Příprava VŘ
Žádost podána

Ná zev a kce
Oprrva místních komuniací v k.ú.
Holašovice po výstavbě kanalizace
Oprrva místních komuniací v k.ú.
Holašovice po výstavbě kanalizace

Náklady na hospodaření v obecních lesích
v r. 2021 (těžba, úklid, výsadba, ošetřování,
chemická ochrana etc.)
Nový parket k podiu Selské slavnosti
Holašovice

Rozpočet obce

Odloženo na r.2022

Rozpočet obce

Odloženo na r.2022

Rozpočet obce

V realizaci

Rozpočet obce

V realizaci

Rozpočet obce

Odloženo na r.2022

Rozpočet obce

Vícepráce kanalizace (PD tlaková kanalizace
k Dobešům + plánovaná výstavba nových
RD Holašovice) – bez možnosti získání
dotace vč. opravy komunikace

Realizace, žádost o
stavební povolení

Rozpočet obce

Projektová dokumentace tlaková kanalizace
k Dobešům + plánovaná výstavba nových
RD Holašovice

Příprava žádosti o
dotaci

GP MZe ČR

Realizace akce

Rozpočet obce

V relizaci - průběžně

Hotovo
V realizaci

Podpis smlouvy

V realizaci

Žá d o st o d o ta ci v e
v ý ši /p řid ěla n á d o ta ce
v č. DP H
260 000,00 Kč

580 000,00 Kč

Kompenzace ušlých tržeb za prodej
vytěženého dřeva za r. 2020

Realizace akce
průběžně 2021

Rozpočet obce (1.098.460,- Kč) a
Individuální dotace JčK - podpora
výstavby vodohspodářské infrastruktury
(3.715.800,- Kč)
GP MAS BLN – iROP podpora nemovitých
kulturních památek a památek UNESCO
Čerpání Bankovní úvěru ČS na akci
(převod částky z r. 2020) - zbývá
dofinacovat z celkového rozpočtu díla

Celko v é n á kla d y n a
rea liza ci a kce s DP H

200 000,00 Kč

300 000,00 Kč
80 000,00 Kč

Vybudování pergoly u formanky Jankov
Posílení vodních zdrojů pro zásobování
obyvatel pitnou vodou osada Holašovice
Realizace protipovodňových úprav po
vybudování kanalizace Jankov/Holašovice

Revitalizace rybníka Voletíny k.ú. Jankov –
možnost získání dotace z Mze
Zpracování pasportu místních komunikací a
pasportu a projektu svislého dopravního
značení obou obcí
Kanalizace a ČOV - Splátka úvěru a úroků z
úvěru za r. 2021 u banky - České spořitelny
a.s.

150 000,00 Kč
150 000,00 Kč

65 000,00 Kč

47 880,00 Kč

4 814 260,00 Kč

Rekonstrukce návesní kaple sv. Jana
Nepomuckého Holašovice UNESCO

1 853 912,64 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

5 634 272,99 Kč

Žádost o bezúročnou půjčku na 10 let od
Žádost o bezúročnou půjčku na 10 let od
JVS na dostavbu kanalizace a ČOV Jankov a
JVS
Holašovice
Identifikované víceráce Stavba nové
Rozpočet obce
kanalizace a ČOV v osadách Jankov a
Holašovice - odhad částky

CELK EM předpokládaná spoluúč ast rozpoč tu obc e na realizac i akc í a grantů r. 2 0 2 1

1 642 544,00 Kč

3 154 295,09 Kč
9 3 4 1 4 3 5 ,0 9 K č

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

9 5 9 0 7 2 9 ,6 3 K č
-2 4 9 2 9 4 ,5 4 K č

Bod č.7 – Schválení rozsahu přípravy podkladů pro získání grantových prostředků
pro opravu střechy Hospoda Holašovice č.p. 18 pro r. 2022
Zastupitelstvo obce se bude tímto bodem zabývat na dalším zasedání ZO, kde budou
řešeny komplexně akce a aktivity na r. 2022.
Bod č.8. – Schválení rozsahu přípravy podkladů pro získání grantových
prostředků pro Rekonstrukci prodejny smíšeného zboží v KD Jankov č.p.13 pro r.
2022
Zastupitelstvo obce se bude tímto bodem zabývat na dalším zasedání ZO, kde budou
řešeny komplexně akce a aktivity na r. 2022.
Bod č.9 – České dědictví UNESCO
„Zastupitelstvo obce Jankov vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích
přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2020.
„Zastupitelstvo obce Jankov souhlasí s novým zněním Stanov dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO“
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.10 – Různé a Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:00 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.
Přílohy:
Kalkulace ceny vodného Holašovice
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
David Zeman – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 1.7.2021
Sejmuto:
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