Příloha č. 1

Plán úkolů a priorit zastupitelstva na volební období 2010 – 2014



























rozhodovat zodpovědně a k prospěchu většiny občanů a obce,
respektovat a chránit soukromé vlastnictví občanů,
zodpovědně pečovat o majetek obce (údržba, pojištění, opravy,
zhodnocování…),
realizovat projekt výstavby kanalizačních sítí a ČOV v obci Jankov
a Holašovice, společně s výstavbou nového vodojemu pro osadu
Holašovice s podporou zdrojů EU, Jihočeského kraje a České republiky,
v případě realizace projektu vybudování kanalizace a ČOV započít
přípravné práce na zpracování „Regulačního plánu“ na podporu výstavby
nových rodinných domů ve vymezeném území dle územního plánu sídla
Jankov,
dokončit rekonstrukci Kulturního domu Jankov – II. a III. etapa – oprava
a nový nátěr fasády, provedení vnějších klempířských prací (výměna
okapů, okenních parapetů, apod.), výměna výlohy v koloniálu a pedikúře,
nové vybavení sálu (podium, židle a stoly), oprava a zateplení stropu
v sále KD Jankov, výměna svítidel),
oprava popř. zhotovení místních komunikací v obou místních částech,
vnější rekonstrukce Infocentra v Holašovicích – I. etapa - výměna latí a
střešní krytiny, klempířských prvků, II. etapa - oprava – nátěr fasády
budovy (budova byla v r. 2009 prohlášena za nemovitou kulturní
památku), postupné opravy vnitřních prostor a řešení možností vhodného
využití prostor budovy,
zrealizovat vybudování nové klubovny v opravném objektu hasičské
zbrojnice v obci Jankov,
zabezpečit funkční poskytování služeb v obcích pro místní občany
a návštěvníky (hostinská činnost, podpora turistického ruchu, provoz
prodejen smíšeného zboží, další drobné služby apod.),
realizovat další ročníky Selských slavností Holašovice – převést Selské
slavnosti pod patronaci občansky prospěšné společnosti (o.p.s.) se 100%
účastí občanů našich obcí (představenstvo, dozorčí rada, apod.),
pokračovat v systémové rehabilitaci střešního fondu v nebytových částech
(stodoly, kovárna, koloniál) památkových objektů v obci Holašovice
z prostředků Ministerstva kultury ČR,
podpora sportovních a mimosportovních aktivit v obcích (fotbal –
spolupráce na údržbě a rozvoji sportovního areálu v Jankově ve spolupráci
s SK Jankov, podpora hasičských sborů, podpora dalších funkčních
občanských sdružení – včelařů, myslivců), jejich zapojení do aktivit
v obcích,
podpora kulturních a společenských akcí – podpora tradic – bálů,
masopustů, posvícenských zábav, poutí, dětských dní, a dalších kulturněspolečenských aktivit v obci,
hospodárné využití lidských zdrojů v rámci zastupitelstva obce - rozdělení
pravomocí a kompetencí, vyšší využití potenciálu k rozvoji obcí z řad trvale
žijících občanů a podnikatelů (zadávání prací a menších zakázek
živnostníkům či podnikatelům) - chceme podporovat místní, trvale žijící
podnikatele,
snaha o hospodárnější řešení odpadového hospodářství obce (vyrovnané
hospodaření), efektivní využívání třídění odpadu,
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pro naše seniory budeme pořádat min. 1x za rok výlet dle jejich
doporučení a výběru, budeme pořádat seniorská setkání a nadále naše
seniory aktivně podporovat v jejich kulturním a společenském životě,
budeme dbát na to, aby obě vesnice byly upravené, budeme podporovat
řádné hospodáře v péči o louky, sady a zatravněné pozemky,
budeme se snažit zlepšit informovanost občanů vydáváním pravidelného
obecního zpravodaje (min. 1x za dva až tři měsíce), zkvalitněním
a pravidelnou aktualizací obecních internetových stránek - rádi bychom
zvýšili zájem občanů o dění v obci,
veškeré výše uvedené akce jsou realizovatelné pouze za předpokladu,
že obec
Jankov
bude
sestavovat
rozpočet
v současné
výši,
tj. cca 5 mil. Kč/rok, a s předstihem bude mít zpracované projekty
pro žádosti o dotace a granty z fondů EU, ministerských resortů,
či jihočeského kraje popř. dalších dostupných zdrojů,
Motto zastupitelstva obce:
„Poctivou a koncepční prací celého zastupitelstva se snažit zvyšovat
úroveň života a prestiže obcí Jankov a Holašovice jako vyhledávané
lokality k návštěvě, odpočinku či trvalému bydlení a podpořit tak hrdost
stávajícího občana na místo, ve kterém žije.“

Tento navrhovaný program vychází z přijatých zásad všemi zastupiteli,
kterými jsou:
 zodpovědné hospodaření,
 demokratické rozhodování,
 individuální svoboda rozhodování spojená s kolektivní zodpovědností
za přijatá rozhodnutí.
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