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

Zápis/Usnesení č. 02/2022
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara
Omluven: David Zeman – pracovní důvody
Hosté: nikdo
Dne: úterý 14.6.2022
Od: 18:30 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
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.1/2022 ze dne 10.3.2022
Bod č.2 – Informace o realizačních akcích obce (pergola hospoda Jankov č.p. 13 a střecha
hospoda Holašovice č.p. 18)
Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov a účetní závěrky za rok 2021
Přílohy:
- Sestavy závěrečného účtu
- FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021
- Rozvaha k 31.12.2021
- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021
- Příloha k 31.12.2021
- Dotace a dary za rok 2021
- Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2021
- Prohlášení kontrolované osoby
- Tabulky fin. vypořádání rok 2021
Převod Hosp. výsledku z r. 2021
Bod č.4 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Bod č.5 – Žádost o úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ZŠ Dubné za r. 2021 – vyúčtování
výdajů
Bod č.6 - Žádost o dar MŠ a ZŠ Dubné – vyúčtování výdajů
Bod č.7 – Výsledky VŘ na akci „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem
zadržování vody v krajině“
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Bod č.8 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – stav organizace akce
Bod č.9 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
Bod č.10 – České dědictví UNESCO
Bod č.11 - Různé
Bod č.12 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 02/2022 ověří Jaroslav Hovorka a Ing. Miroslav
Návara.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 01/2022
Při kontrole zápisu č. 01/2022 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. 01/2022 a jejích příloh vyplývají a jsou v řešení, byly
projednány a jejich stav je případně popsán níže.
Bod č.2 - Informace o realizačních akcích obce
Starosta obce informoval zastupitelstvo o ukončení prací (převzetí Díla) staveb
1) „Oprava střechy usedlosti č.p. 18 hospoda Holašovice“
2) „Vybudování zastřešené pergoly Formanky při KD Jankov č.p. 13“
ZO vzalo na vědomí průběh prací a výsledek předání obou staveb, který je vyhodnocen
bez výhrad a takto byly i podepsány předávací/přebírací protokoly akcí.
Faktury za práce byly řádně proplaceny dle SoD a rozpočtu.
ZO vzalo dále na vědomí fakturu za vícepráce na stavbě pergoly ve výši 16.693,- Kč.
ZO vzalo na vědomí další práce mimo rozpočet akce – stavba pergoly Jankov –
zavedení el. energie do pergoly, nákup závěsných světel, opravu a nátěr lavic,
odvodnění pergoly (opatření proti stékající a přívalové vodě z ostatních ploch), nákup
nových truhlíků.
Bod č.3 – Schválení návrhu Závěrečného účtu Obce Jankov a účetní závěrky za rok 2021
3.1.

Schválení závěrečného účtu za rok 2021

Zastupitelstvo obce projednalo předložený závěrečný účet obce Jankov za rok 2021.
Příjmy za rok 2021 ve výši 18.936.657,65 Kč a výdaje ve výši 25.014.379,96 Kč, schodek
hospodaření (financování) ve výši 6.077.722,31 Kč. Součástí závěrečného účtu je i
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Jankov za rok 2021. V přezkumu
hospodaření nebyly žádné chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn
na úřední desce OÚ a zároveň v elektronické podobě na webových stránkách obce od
18. května 2022 do 14. června 2022. 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 2021, a to bez výhrad.
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Přílohy:
- Sestavy závěrečného účtu
- FIN 2-12 M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021
- Rozvaha k 31.12.2021
- Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2021
- Příloha k 31.12.2021
- Dotace a dary za rok 2021
- Zpráva z přezkumu hospodaření obce za rok 2021
- Prohlášení kontrolované osoby
- Tabulky fn. vypořádání rok 2021
Převod Hosp. výsledku z r. 2021
Převod Hosp. výsledku z r. 2021
"Starosta obce navrhl přítomnému ZO převod hospodářského výsledku za rok 2021 ve
výši 611.581,71 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 2021 z účtu 431 na účet
432."
3.2.

Schválení účetní závěrky za rok 2021

Starosta obce seznámil přítomné ZO s účetní závěrkou obce Jankov za rok 2021 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 2021.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.4 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu připravovaných a aktuálně podaných žádostí
o grantovou podporu na rok 2022, o průběhu 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.
Stav

Granto vý pro gram/financo vání

Dotace přidělena podpis smlouvy

Grant POV – JčK

Dotace přidělena podpis smlouvy

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2022

Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno

Finacování výše uvedený dotační titul
Rozpočet obce
Rozpočet obce

Realizováno/nezaplace
Rozpočet obce
no
Realizováno/nezaplace
Rozpočet obce
no

Název akce

Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle smluvních
podmínek
Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice (cena bez DHP)
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba - vícepráce

Celko vé náklady na
realizaci akce (po kud
není v textu název akce
uvedeno jinak jso u
ceny uvedeny s DPH)

266 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 298 377,00 Kč
268 321,00 Kč
16 693,00 Kč

Oprava a nátěr dřevěného plotu okolo
Jankovské kaple sv. Víta
Oprava venkovních lavic do pergoly u
Formanky Jankov
Výroba a instalace nového zábradlí u
předzahrádky hospoda Holašovice
(cena bez DHP)
Vícepráce - Zkušební provoz
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
(cena bez DHP)
Projektová dokumentace tlaková
kanalizace k Dobešům + plánovaná
výstavba nových
RD Holašovice
Revitalizace rybníka Voletíny k.ú.
Jankov – možnost získání dotace z
Mze

200 000,00 Kč

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
propojení vodovodu osady Holašovice
na vodovod Jankov pro zásobování
obyvatel pitnou vodou (cena bez DHP)

230 000,00 Kč

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
Revitalizaci rybníka Olšlinky a Nekysel,
řešení hospodaření s povrchovou
vodou v obecních rybnících vše v k.ú.
Holašovice

373 890,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava - dodělání sjezdů Holašovice
náves - viz. změna Závazného
stanoviska MMČB odboru pam. péče

330 000,00 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

V relizaci

Rozpočet obce

Realizováno/nezaplace
Rozpočet obce
no
V realizaci

Rozpočet obce

Realizace, žádost o
stavební povolení

Rozpočet obce

Příprava žádosti o
dotaci

GP MZe ČR

Realizace díla

Splácení bezúročné půjčky JVS stavba kanalizace a ČOV - 1. rok
Splánení úvěru ČS - stavba kanalizace
a ČOV

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2022

7 442,00 Kč
31 145,00 Kč
68 890,00 Kč

65 000,00 Kč

164 254,40 Kč
1 008 510,00 Kč
4 062 522,40 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: 7

Proti: 0
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Přidělaná dotace vč.
DPH

Zdržel se: 0

766 000,00 K č
3 296 522,40 K č

Bod č.5 – Žádost o úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ZŠ Dubné za r. 2021 –
vyúčtování výdajů
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prostředky na úhradu neinvestičních nákladů
školských zařízení sloužících Základní a Mateřské škole (školní družina a školní jídelna)
v Dubném se společným školským obvodem pro obce Dubné, Branišov, Čakov, Habří,
Jankov, Kvítkovice, Lipí a Žabovřesky. Poskytnutí prostředků bylo zastupitelstvem
projednáno a schváleno ve výši 58.882,- Kč.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.6 – Projednání žádost o dar na ZŠ a MŠ Dubné 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o finanční dar obci Dubné na vyúčtování
splátek úvěru a úroků na přístavbu ZŠ a MŠ Dubné za r. 2021 ve výši 25.704,- Kč.
Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.7 – Výsledky VŘ na akci „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem
zadržování vody v krajině“
Zastupitelstvo dodatečně schválilo výběrovou komisí předložený výsledek na
„Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“, který
byl stanoven na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny na vítěze
dodavatele prací.
Tabulka č.2.
Nabídková cena
v Kč (bez DPH):

Pořadí dle nejnižší
nabídkové ceny:

VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň

309 000,00

1.

JS PROJEKT s.r.o., Ruská 16, 236 00 Plzeň

360 000,00

2.

Název dodavatele, adresa, IČ:

Ing. Zdeněk Bláha, Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0

Nabídka nepředložena
Zdržel se: 0

Bod č.8 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – stav organizace akce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o stavu příprav 23. ročníku
Selských slavností v Holašovicích 2022, termín akce 22. – 24.7.2022. Slavnosti se budou
pořádat dle osvědčeného konceptu Obec Jankov a o.p.s. „Občané Jankova a Holašovice
sobě a všem o.p.s.“. Starosta zastupitelstvo informoval, že veškeré informace k akci
budou pro veřejnost dostupné nejdéle od 20.6.2022 na portále www.holasovice.eu na
odkaze https://www.holasovice.eu/udalosti/selske-slavnosti-2022/
Starosta ZO předložil předběžnou kalkulaci nákladů na pořádání akce a vzhledem
k celkové ekonomice akce (nárůstu nákladů na pořádání a celkovou organizaci akce
v průměru o 25-30%) zastupitelstvo schválilo ceny vstupného a parkovného takto:
• Celodenní dospělé vstupné – 250,- Kč
• Celodenní vstupné senioři od 65let po předložení průkazu totožnosti – 150,- Kč
• Zlevněné vstupné ZTP a dědi od 6 – 14 let věku – 100,- Kč
• Děti do 6 let věku a ZTP/P - ZDARMA
ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí s program akce 23.ročníku Selských slavností.
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ZO bylo seznámeno a vzalo na vědomí zapojení dobrovolných složek na pomoc při
organizaci akce SK Jankov, SHD Jankov a SH Holašovice.
ZO bylo seznámeno se stavem vystavovatelů na akci, aktuálně potvrzeno přes 200
řemeslníků a stánkařů.
Koordinací celé akce byl pověřen nadále starosta obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.9 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
Starosta ZO informoval o konceptu příprav akce „Jihočeské divadlo venkovu 2022“, kdy
byla předložena žádost o spolupráci s obcí Jankov na základě loňské úspěšné
spolupráce, opět s inscenací Smetanovy opery „Prodaná nevěsta“ v opět originální
nastudování režiséra Tomáše Ondřeje Pilaře. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že do
programu akce byla mimořádně zařazena generálka představení na čtvrtek 18.8. 2022
od 19 hod. Toto představení bude primárně odehráno pro místní obyvatele obou obcí,
kteří budou mít vstup zdarma a členy doprovodného dětského pěveckého sboru
Jitřenka, baletu a orchestru. Zastupitelstvo obce schválilo návrh „Spolupořadatelské
smlouvy“ týkající se realizace divadelních představení v termínu 19.8.2022 od 19 hod a
20.8. 2022 od 17 hod, a generální zkoušky v termínu 18.8.2022 od 19 hod konaných v
obci Holašovice. Smlouva bude uzavřena mezi obcí Jankov a Jihočeským divadlem a ZO
pověřuje starostu jejím podpisem. Vstupenky pro zájemce o představení mimo naše
spoluobčany (mají zajištěný přístup zdarma na generální zkoušku) jsou k dispozici na
pokladnách Jihočeského divadla.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.10 – České dědictví UNESCO
„Zastupitelstvo obce Jankov vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2021.
„Zastupitelstvo obce Jankov souhlasí s novým zněním Stanov dobrovolného svazku obcí
České dědictví UNESCO“
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.11 – Různé
11.1. – Projednání Daru SK Jankov
SK Jankov předložil zastupitelstvu obce Jankov žádost o poskytnutí finančního Daru na
pokrytí provozních nákladů (zejména energie a PHM) a nákladů na činnost oddílu v roce
2022. SK Jankov je nezisková organizace zabývající se sportovní činností v oblasti dětí,
mládeže i dospělých, konkrétně ve fotbale, a v provozování sportovních zařízení s touto
činností souvisejících.
Zastupitelstvo schválilo Dar formou uzavření Darovací smlouvy v celkové výši 400.000,Kč splatný ve třech splátkách takto:
 1. splátka ve výši 150.000,- Kč splatná do 30.6.2022
 2. splátka ve výši ve výši 150.000,- Kč splatná do 31.8.2022
 3. splátka ve výši ve výši 100.000,- Kč splatná do 30.11.2022.
Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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11.2.
Plán financování obnovy vodovodu Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zpracovaný Plán financování obnovy
vodovodu Jankov na r. 2022 - 2031. Povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace je
zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu
nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis, kterým je:
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
11.3.
Plán financování obnovy vodovodu Holašovice
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zpracovaný Plán financování obnovy
vodovodu Holašovice na r. 2022 - 2031. Povinnost vlastníka vodovodu nebo kanalizace
je zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na
dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu financování obnovy vodovodů a
kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví prováděcí právní předpis, kterým
je:
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.
428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích).
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
11.4.
Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
Starosta ZO informoval o prodloužení Zkušebního provozu o další z strany
vodoprávního úřadu o 4 měsíce do 31.10.2022 z důvodu nedostatku vzorků dat pro
vyhodnocení kvality čištění odpadních vod. Tyto vzorky nemohly být odebrány a
zpracovány z důvodu častých odstávek obou ČOV.
Starosta dále projednal navrhovaná technologická opatření na ČOV, která by mohla vést
ke stabilizaci provozu ČOV. ZO vzalo informaci a návrhy na vědomí a pověřilo starostu
jejím zajištěním dle ujednání.
11.5.
Projednání Daru SDH Jankov
SDH Jankov předložil zastupitelstvu obce Jankov žádost o poskytnutí finančního Daru
na pokrytí provozních nákladů a nákladů na činnost oddílu, především děti a ženy v roce
2022. Zastupitelstvo schválilo Dar formou uzavření Darovací smlouvy v celkové výši
50.000,- Kč splatný do 10. dní po podpisu Darovací smlouvy.
Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
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11.6.
Smlouva i zřízení věcného břemene
ZO schválilo Smlouvu zřízení věcného břemene č.: CB-0143300060469/001-DVK, mezi
obcí Jankov a EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na pozemky č.:
2977/2, 3030/1, 3030/2 v k. ú. Holašovice ve výši 1 000 Kč.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
11.7.
Projednání finančního daru pro Dubenský běh
ZO vzalo na vědomí podpis smlouvy o finančním daru Obce Jankov ve výši 5.000,- Kč
na dobročinnou akci „Dubenský běh“ organizaci Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné.
Výsledky hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
11.8.
Schválení OZV
ZO projednalo a schválilo:
•
•
•

Obecně závaznou vyhlášku (OZV), kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
obce.
Obecně závazné vyhlášku o místním poplatku ze psů.
Obecně závazné vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Jankov.

Výsledky hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

11.9.
Žádost manželů Dobešových
ZO zamítlo žádost manželů Dobešových na kompenzaci vzniklých finančních nákladů
za opravy a opatření na zařízeních a vodovodním řadu do RD č.p. 67 Holašovice z
důvodu vysokého tlaku vody.
Starosta se před hlasováním přihlásil k tomu, že se hlasování zdrží z důvodu možného
střetu zájmů.
Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 1
11.10.
Žádost o fin. dar
ZO zamítlo žádost o finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s. Klub RADOST, Barákova 23, 796 01 Prostějov.
Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
11.11.
Žádost o storno faktury
ZO zamítlo žádost p. Haisové Dany, Jankov o storno faktury došlé za náklady připojení
na ČOV Jankov. Písemné zdůvodnění zašle písemně obec Jankov v zákonné lhůtě.
Výsledky hlasování:
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Bod č.12 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:15 hod.
Termín dalšího řádného zasedání zastupitelstva bude v řádné lhůtě vyvěšen na úřední
desce obce.

Strana 8 (celkem 9)

Přílohy:
Plán financování obnovy vodovodu Jankov
Plán financování obnovy vodovodu Holašovice

Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Jaroslav Hovorka – člen zastupitelstva
Ing. Miroslav Návara – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 22.6.2022
Sejmuto:
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