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Vážení spoluobčané,
dovolte mi prostřednictvím tohoto bulletinu
přinést několik informací k uplynulému
roku 2019 a výhled do roku 2020 z pohledu
aktuálně fun Kčního zastupitelstva obce
Jankov. Pokud se ohlédnu za již uplynulým
rokem 2019, byl to rok z pohledu novodobé
historie komunálního fungování obou obcí
naprosto zlomový.
Zastupitelstvo svými aktivitami
jednoznačně podporuje a plní vytyčený
a přijatý „Plán úkolů a priorit zastupitelstva
na volební období 2019 – 2022“. Vždyť již
v prvním roce svého fun Kčního období
se podařilo realizovat tyto vytyčené cíle
a aktivity:
 první řadě jsme po cca „20 letech“
v
příprav a odhodlávání se zahájili realizaci
projektu výstavby kanalizačních sítí
a ČOV v obci Jankov a Holašovice,
podporou státního rozpočtu České
republiky (MZe) a Jihočeského kraje
dle připraveného projektového záměru,
prováděcí dokumentace stavby a platného
stavebního povolení v celkové výši cca
39.000.000 Kč bez DPH. Je potřeba si
uvědomit, že toto je naprosto zlomová
a klíčová akce pro další budoucnost
a rozvoj našich obcí,
z akoupili jsme a předali zásahové
jednotce JPO V Jankov fungl nový
dopravního prostředek GAZ v hodnotě
více než 1.300.000 Kč pro jejich aktivity
a požární činnost,
 e spolupráci se zástupci SDH Holašovice
v
byla postavena přístavba skladu HZ
Holašovice na p.č. 3225/14 k.ú. Holašovice
dle zpracovaného projektu a stavebního
povolení v celkové výši více než 300.000 Kč,
 řipravili jsme projektovou dokumentaci
p
a stavební povolení pro revitalizaci
a opravu rybníka v chatové části
„Voletíny“ v k.ú. Jankov,
 e spolupráci se zástupci SDH Jankov
v
se realizovala otevřená přístavba
(přístřešek) u HZ Jankov pro účely
parkování obecních vozidel a zázemí pro
hasiče v celkové výši cca 440.000 Kč,
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 odařily se stavební práce na zadním
p
traktu hospody Holašovice včetně
výměny a opravy nábytku (stoly, židle)
ve výčepu a předzahrádce hospody
Holašovice v celkové součtové hodnotě
cca 480.000 Kč,
 ykomunikovali a finalizovali jsme
v
dokončení Komplexní pozemkové úpravy
(KoPÚ) vč. plánu společných zařízení
v obou katastrálních územích Jankov
a Holašovice, které by březnu tohoto
roku měly být plně a úspěšně dokončeny
zápisem do příslušného katastru
nemovitostí,
 ylo vybudováno velice vkusně navržené
b
oplocení dle schválené projektového
záměru u IC Holašovice (mimo oplocení
plochy při příjezdu na záchytné
parkoviště) ve cca 1.100.000 Kč,
 yla dokončena očekávaná a místními
b
občany požadovaná oprava účelové
komunikace v k.ú. Holašovice „Za humny“
– okolo rybníka Nekysel za zahradami
až po sad za hospodou v celkové výši cca
480.000 Kč,
 elmi citlivě a vkusně byly opraveny
v
všechny drobné sakrální stavby
v obou katastrálních územích Jankov
a Holašovice v celkové hodnotě více než
170.000 Kč,
z ahájili jsme zpracování změny č.2
Územního plánu v obou místních částech
za účelem možné výstavby nových RD
zkráceným způsobem,
z dařile jsme opravili fasádu a sokl
u budovy obecního úřadu v Jankově č.p.46
v hodnotě cca 150.000 Kč,
 ašli jsme nového hostinského pro
n
hospodu Holašovice a tím zabezpečili
plně fun Kční poskytování služeb v obou
obcích pro místní občany a návštěvníky
v oblasti hostinské činnosti (mám
upřímnou radost z fungování obou
těchto zařízení), skvěle funguje i provoz
prodejen smíšeného zboží pro naše
občany a daří se podporovat další drobné
služby – obědy, prodej dřeva apod.,
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 spořádali jsme další úspěšný
u
ročník Selských slavností Holašovice
v nastavené koncepci a stylu a to v úzké
spolupráci s obecně prospěšnými
společnostmi „Občané Jankova
a Holašovic sobě a všem o.p.s. a Selské
Baroko z.s.

2019 byl také cca 7.500.000 Kč). Toto
je zapříčiněno získáním a doplacením
dotací z roku 2018 a zejména zahájením
financování akce stavba „Kanalizace
a ČOV Jankov a Holašovice“. Jsme finančně
zdravá a dobře nastavená obec z hlediska
střednědobého hospodaření.

 e spolupráci s OÚ Čakov a OÚ Dubné
v
zabezpečili fun Kční a odpovídající
předškolní a školní docházku našich
dětí do uvedených zařízení, zajistili
jejich umístění do těchto zařízení,
na novou přístavbu ZŠ Dubné jsme
přispěli v uplynulém roce částkou
cca 272.000 Kč,

Ano, nezdá se to, ale je to úctyhodná
„porce“ odvedené a jasně viditelné
a nezpochybnitelné práce. Vždyť je „hotovo“
za jeden rok našeho mandátu více než
polovina toho, co jsme si pro čtyřletý
mandát vytyčili. Kdo to chce vidět, vidí
to a vnímá to. Dovoluji si zde vyjádřit
poděkování všem zastupitelům za podporu
při realizaci a plnění těchto aktivit, všem
spoluobčanům, kteří nám pomáhali
a pomáhají jak činy, tak radami. Zároveň
děkuji Vám všem, kteří se snažíte a děláte
z našich obcí hezké místo pro náš společný
život. Je to vidět a zpětná vazba od turistů,
návštěvníků či dalších lidí, kteří našimi
obcemi projíždějí nebo k nám z jakéhokoli
důvodu zavítají je toho důkazem. Snad to
i Vy takto vnímáte.

 odpořili jsme sportovní
p
a mimosportovní aktivity v obcích,
oslavili a přispěli jsme na výročí
oslav založení 60. let Jankovského
fotbalu, spolupracujeme na údržbě
a rozvoji sportovního areálu v Jankově
ve spolupráci s místním klubem SK
Jankov, podpořili jsme
oba hasičské sbory,
s nažíme se podporovat kulturní
a společenské akce – tradice – bály,
masopusty, posvícenské zábavy, poutě,
dětské dny, Kateřinské heligonky
a dalších kulturně-společenských
aktivit v obcích.
Celkově vynaložené prostředky na tyto
a další výše neuvedené stavení práce,
pořízení a údržbu majetku obce
a podporu činností spolkového života
byly za rok 2019 z rozpočtu obce více
než 5.000.000 Kč (počítáno bez výdajů
na stavbu Kanalizace a ČOV v obcích),
kdy získané mimorozpočtové prostředky
granty a dotace činily (opět mimo stavbu
Kanalizace a ČOV v obcích) více než
3.000.000 Kč. V celkové finanční bilanci
hospodaření obce za rok 2019 bylo
dosaženo rekordního obratu, kdy příjmy
obce byly téměř na úrovni 21.000.000 Kč
(schválený rozpočet na straně příjmů pro
tok 2019 byl cca 7.500.000 Kč) a výdaje
cca na úrovni 21.400.000 Kč (schválený
rozpočet na straně výdajů pro tok

V roce 2020 nás čeká „vpravdě těžká
zkouška“, kterou je realizace projektu
výstavby kanalizačních sítí a ČOV v obci
Jankov a Holašovice vč. realizace přípojek
na veřejných částech, kterou bychom rádi
stavebně i finančně dokončili do konce
roku 2020. Prozatím nebudeme realizovat
a napojovat domovní přípojky, toto začněme
plánovat ve 3. a 4.Q/2020 a s realizací
započneme až v 1Q roku 2021 a toto
napojení domovních přípojek bude probíhat
celý rok 2021. Dále máme připravený
projekt, který bude realizován souběžně
se stavbou kanalizace, což je vybudování
kamenných vjezdů do všech pam. objektů
na návsi v Holašovicích dle projektové
dokumentace (týká se veřejných částí tzn.
pozemků obce). Finanční prostředky se
podařilo mimořádně získat z rozpočtu
Jihočeského kraje. Čeká nás komplexní
rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého
včetně restaurování interiérů a mobiliáře,
kde žádáme finanční prostředky z programu
záchrany nemovitých kulturních památek
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a památek UNESCO (iROP), dále výměna
vrat na požární zbrojnici v Jankově včetně
opravy fasády, výměna parket v sále
budovy hospody v Holašovicích a realizace
pergoly (venkovního sezení) u hospody
v Jankově. Máme hodně práce v našich
lesích po kalamitním kácení po napadení
kůrovcem. Budeme opět sázet stromy
v alejích a dosazovat stromy v krajině.
Čeká nás 23. ročník Selských slavností
Holašovice v termínu 24.-26.7.2020,
kdy připravuji jako hlavní organizátor
„inovativní koncept“ pořádání této akce,
pokud jej zastupitelstvo schválí etc..
Není toho opět málo co chceme tento
rok udělat, něco bude vidět více, něco

méně, ale našim cílem nebylo a není
„paralyzovat“ další nutné práce a aktivity
v obou obcích vedle financování výstavby
kanalizace a ČOV. Nicméně jsou to opět
aktivity, které děláme pro naše občany
a pro budoucnost našich dětí a obou obcí.
Všichni chceme, aby se nám zde příjemně
žilo, abychom do svého bydliště, které je
součástí jedné z osad Jankova či Holašovice
a odkud každé ráno vyjíždíme do práce
nebo do školy, odpoledne či večer se opět
rádi vraceli.
Klidný a úspěšný rok 2020 všem ještě
jednou dodatečně přeje
Jan Jílek – starosta v.r.

Vybrané informace
z jednání zastupitelstva Obce Jankov:
a)	Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Jankov na r. 2020 jako nevyrovnaný =
záporně schodkový. Na straně příjmů byly schváleny příjmy ve výši 35.369.000 Kč
a na výdajové stránce, výdaje ve výši 42.804.035 Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy
a výdaji rozpočtu na r. 2020 ve výši - 7.435.035 Kč zastupitelstvo obce schválilo
uhradit z poskytnutého úvěru České spořitelny a.s. a zůstatků minulých let.
Rozdíl je způsoben zejména financováním akce stavby „Kanalizace a ČOV Jankov
a Holašovice“.
b)	Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o nájmu parkovací technologie
s firmou Parking Pro s.r.o. pro parkování návštěvníků v osadě Holašovice.
Zahájení od 1. 4. 2020. Tarif byl zastupitelstvem stanoven takto:
 A - 1. 4. – 30. 9. – 60 Kč s DPH tarif na 3 hodiny parkování (20 Kč/hod),
O
parkování bude placené denně od 8:00 - 21:00 (mimo uvedený časový tarif je
parkování zdarma), další prodloužení parkování možnost platby již po hodinách
20 Kč/hod.,
 A - 1. 10. – 31. 3. – 20 Kč s DPH tarif na 1 hodinu parkování, parkování bude
O
placené denně od 8:00 - 21:00 (mimo uvedený časový tarif je parkování zdarma)
 US - 1. 4. – 30. 9. – 200 Kč s DPH na 2 hodiny parkování, parkování bude
B
placené denně od 8:00 - 21:00 (mimo uvedený časový tarif je parkování zdarma),
další prodloužení parkování možnost platby již po hodinách 100 Kč/hod.,
 US - 1. 10. – 31. 3. – 100 Kč s DPH na 1 hodinu parkování, parkování bude
B
placené denně od 8:00 - 21:00 (mimo uvedený časový tarif je parkování zdarma)
c)	Zastupitelstvo schválilo VŘ na akci „Oprava sjezdů z místní komunikace
do historických objektů na návsi v Holašovicích“ k.ú. Holašovice. Tato akce bude
hrazena z dotace z rozpočtu Jihočeského kraje pro památky UNESCO ve výši
700.000 Kč.

4

Zpravodaj obcí Jankov a Holašovice Zima 2020

Návrh připravovaných a aktuálně podaných
žádostí o grantovou podporu na rok 2020
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce
vč. DPH

Žádost o dotaci
ve výši/přidělená
dotace vč. DPH

Žádost podána

Grant POV — JčK a rozpočet obce

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata
stodola Hospoda

Příprava VŘ
na zhotovitele

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata
stodola Hospoda, další práce

Žádost podána

Podpora JčK — rozpočet JčK 2020

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek

Příprava VŘ
na zhotovitele

Financování výše uvedeným
dotačním titulem

Oprava sjezdů z místní
komunikace do historických
objektů na návsi
v Holašovicích

700.000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava oplocení u IC
Holašovice
— severní strana

100.000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Nový parket k podiu Selské
slavnosti Holašovice

Příprava akce

Rozpočet obce

Výměna vrat u HZ Jankov

150.000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava a nátěr fasády HZ
Jankov

50.000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Vybudování pregoly
u formanky Jankov

450.000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava a úprava vodovodních
hydrantů osada Holašovice

200.000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Posílení vodních zdrojů pro
zásobování pitnou vodou
osada Holašovice

350.000,00 Kč

Příprava
žádosti

Rozpočet obce a uvedený dotační
titul JčK POV

Veřejné informační služby
knihoven

Příprava akce

Rozpočet obce a níže uvedený
dotační titul JčK POV

Rekonstrukce návesní kaple sv.
Jana Nepomuckého Holašovice
UNESCO

Příprava
žádosti

GP MAS BLN — iROP podpora
nemovitých kulturních památek
a památek UNESCO

Rekonstrukce návesní kaple sv.
Jana Nepomuckého Holašovice
UNESCO

V realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly
(převod částky
z r. 2019)

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

Schváleno

GP Mze BLN — Stavba nové
kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice (převod dotace z r.
2019)

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

23.511.000,00 Kč

Schváleno

Individuální dotace JčK

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3.715.800,00 Kč

Celkem předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2020

300.000,00 Kč

530.000,00 Kč

700.000,00 Kč

70.000,00 Kč

27.008,00 Kč

18.000,00 Kč

2.000.000,00 Kč

1.900.000,00 Kč

33.464.132,45 Kč

38.091.140,45 Kč

30.144.800,00 Kč
7.946.340,45 Kč

Pozn.: ceny uvedené červeně jsou odhadní, nejedná se o ceny nabídkové nebo smluvní či uzavřené žádosti o dotaci
Plné znění zápisů/usnesení ze zastupitelstev obce Jankov naleznete na
http://www.jankovcb.cz/urad-obce/vyhlasky-a-narizeni/zapisy-zastupitelstva/
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Informace o etapizaci stavebních prací akce
stavba „Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“:
Stavení aktivity budou od začátku března do cca ½ července zaměřeny na realizaci prací
v komunikaci III. třídy 14243 Čakov-Jankov-Holašovice-Záboří, paralelně v průtazích obou
obcích, kdy budou řešeny uzavírky a průjezd přes Holašovice směr Jankov a Jankov směr
Čakov bude zakázán. Objízdné trasy budou řádně značeny. Ukončení prací je koordinováno
se správcem komunikace III. třídy tj. SÚS Jihočeského kraje, kdy bude dodavatelsky
položen kompletní nový asfaltový povrch na této komunikaci v obou obcích.
Etapizace prací akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“

osada
JANKOV

Leden 2020
Únor – Březen
Březen – Duben – Květen – Červen
Červen – Červenec – Srpen
Září – Listopad

osada
HOLAŠOVICE

Leden 2020
Únor – Březen
Březen – Duben – Květen – Červen
Červen – Červenec – Srpen
Srpen – Září – Říjen

6

Zpravodaj obcí Jankov a Holašovice Zima 2020

Aktuální informace o financování akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Celkové náklady
na realizaci akce
bez DPH

Přidělená dotace
bez DPH

Schváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

Schváleno/v realizaci

GP Mze — Stavba nové
kanalizace a ČOV v osadách
Jankov a Holašovice

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

26.011.000,00 Kč

Schváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

3.715.800,00 Kč

Schváleno/v realizaci

Smlouva BOZP

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

160.200,00 Kč

Schváleno/v realizaci

Smlouva TDS

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

335.000,00 Kč

Schváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

8.982.127,84 Kč

Datum vystavení
Úvěrová smlouva ČS
a.s.

Čerpání dotace MZe

13.000.000,00 Kč

F219/181

12. 12. 2019

10.255.204,61 Kč

2.744.795,39 Kč

F219/206

14. 01. 2020

8.958.793,32 Kč

1.296.411,29 Kč

Datum vystavení

Výše dotace

Čerpání

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

26.011.000,00 Kč
18. 11. 2019

23.511.000,00 Kč

2.500.000,00 Kč

Datum vystavení

Platba

Čerpání

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
18. 11. 2019
Datum úhrady
Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
FA29075

21. 01. 2020

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
FA29076

4.491,54 Kč
Smluvní částka

Čerpání

160.200,00 Kč

Datum úhrady
Smlouva TDS

Čerpání

15. 11. 2019

F219/171

Smlouva BOZP

Výše úvěru

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

F219/171

Vlastní zdroje
— účty obce Jankov

38.708.927,84 Kč

136.000,00 Kč
Smluvní částka

24.200,00 Kč
Čerpání

335.000,00 Kč
21. 01. 2020

Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby „kanalizace a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice“

286.600,00 Kč

48.400,00 Kč

6.618.298,22 Kč
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Tříkrálová sbírka
Městská charita děkuje všem, kdo přispěl na Tříkrálovou sbírku.
V našich obcích se vybralo celkem 10.745,00 Kč.
Velké poděkování patří našim dětem, které se o výběr zasloužili: Pavlince Maxové,
Ruďasovi Reisnerovi, Radušce a Zdendovi Moravcových, Alence Siegelbauerové,
Elišce a Tomášovi Hovorkových a Ríšovi Valíkovi.

SDH Jankov
Dobrovolní hasiči , zvláště zásahová jednotka děkuje obci za pořízení nového vozu
zn. Gaz, který nahradil po 30 letech naší milou, starou, dobrou Avii A31.
Určitě bude dobrým pomocníkem při výjezdech, nebo i při cestě na soutěže
s družstvy mužů, žen a neposlední řadě s dětmi, kteří se vždy těší na jízdu v novém autě.
V současné době, se mladí hasiči připravují na druhé kolo celoroční hry Plamen.
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SK Jankov
Fotbalový rok 2019, jenž byl pro náš
klub jubilejním šedesátým v historii,
můžeme hodnotit kladně. Všechny celky
SK Jankov reprezentovaly nejen klub, ale
i obec samotnou na vysoké úrovni. Tímto
bychom chtěli poděkovat nejen hráčům, ale
samozřejmě také trenérům, funkcionářům,
rodičům, fanouškům a prostě všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podílejí na psaní
dějin našeho klubu.
Výkladní skříní klubu je pochopitelně
„A“-tým. Ten v podzimní části krajského
přeboru nasbíral sedmadvacet bodů
za sedm výher, šest remíz a dvě porážky.
S třinácti inkasovanými brankami má navíc
druhou nejlepší obranu v soutěži. Nejlepším
střelcem týmu je s devíti góly útočník
Tomáš Smékal. Tým je na šestém místě
tabulky a v jarních odvetách se pokusí
zabojovat o první pětku. V hodnocení
podzimní části pokračuje hlavní trenér Petr
Kadlec: „V globálu hodnotím podzimní část
pozitivně. Myslím si, že se nemáme za co
stydět, ale zároveň víme, v čem je potřeba
se dále zlepšovat. Vzhledem k hráčskému
kádru a jeho skladbě jsme na podzim zvolili
trochu jiný styl, než kterým jsme se chtěli
prezentovat minulý ročník. Hrajeme více
ze zabezpečené obrany. Jedno z mých přání
do dalšího roku je zkvalitnění útočné fáze.
Celkově si myslím, že letošní krajský přebor
je o něco méně kvalitnější než ten loňský.“
Veškeré novinky a zajímavosti
najdete na www.skjankov.cz

Tabulková postavení
všech týmů SK Jankov:
A-muži:

6.místo – 27b (KP muži)

B-muži:

4.místo – 24b (OP muži)

„35“-muži:

4.místo – 16b (Precis liga)

Dorost:

5.místo – 21b (I.A třída)

Starší žáci:

2.místo – 36b (OP st. žáci)

Mladší žáci:

2.místo – 18b (OP ml. žáci)

Mladší žáci „B“: 8.místo – 10b (OS ml. žáci)
Přípravné zápasy na zimu 2020:
 . 2. Soběslav – SK Jankov (09:00)
1
– UMT Stará Hlína
 . 2. Dynamo U21 – SK Jankov (10:30)
8
– UMT Složiště
 2. 2. Lhenice – SK Jankov (12:30)
2
– UMT Prachatice
 9. 2. Katovice – SK Jankov (14:00)
2
– Katovice (UMT Strakonice)
 . 3. Roudné – SK Jankov (13:00)
7
– UMT Roudné

SK Jankov děkuje obci Jankov i všem
sponzorům za podporu, stejně tak všem
fanouškům za vytrvalou přízeň.
Speciální poděkování patří Františku
Kudláčkovi za neocenitelnou práci
v našem fotbalové areálu!

Loňské úspěchy
Arnošta Petráčka
Mistrovství Německa: 3. místo 50m motýlek
Mistrovství světa: 2. místo 50m znak
 Vítěz československého poháru
Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v novém roce.
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Pokažený Štědrý večer v Jankově

Bohužel o Štědrovečerním večeru někdo v Jankově podřízl
vánoční stromek a k tomu dvě dobře zakořeněné
a již vzrůstající a dobře zakořeněné mladé lípy.
Když se v nově krásně zrekonstruované
kapli sv. Víta v Jankově zpívali Štědrovečerní
koledy, tedy cca ve 22,00 hod, bylo ještě
vše v pořádku. Po skončení zpívání
okolo 23,00 hod se přítomní „sboristi“
a další spoluobčané rozešli ke svým
domovům. Zhruba ve 23,30 hod bylo paní
místostarostkou zjištěno toto vandalské
dílo. Vše bylo hned druhý den předáno
Policii ČR. Zástupci obce mají podezření
na určitou osobu, která žije zde mezi námi,
ale vyšetřování necháme na Policii ČR.
Kvalifikace je již na úrovni trestného činu,
kde hrozí sazba odnětí svobody v trestní
sazbě až do 5 let nepodmíněně.
A co k tomu z našeho pohledu dodat? Jen to,
ať si dotyčný „spoluobčan“ sáhne do svědomí
a uvědomí si, že takovéto chování nelze nic
jiného než tvrdě odsoudit. Je to vandalský
a neakceptovatelný čin.
A je velice smutné, že mezi námi žije člověk,
který je tohoto činu schopen.
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Poplatky obce
Cena za komunální odpad:
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém
zasedání dne 9. 12. 2019 schválili Obecně
závazná vyhláška obce o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která stanovuje sazbu
(poplatek) za svoz na 750,00 Kč /trvale
přihlášeného občana (přeneseně je to částka
62,50 Kč za měsíc). Zastupitelé tak rozhodli
na základě navýšení nákladů na svozový
den a uložení odpadu. Za loňský rok byli
příjmy do rozpočtu 234.970,00 Kč a výdaje
činily celkem 394.694,31 Kč. Obec doplácí
z rozpočtu 159.724,31 Kč.

ze strany státu a EU k dalšímu, poměrně
razantnímu zvyšování nákladů za svoz
a uložení TKO, které budou města a obce
nuceny kalkulovat do návrhu poplatku.
Cena ze stočné:
Poplatek je stanoven ve výši 60,00 Kč
na trvale žijící osobu (je to včetně 15% sazby
DPH).
Od tohoto poplatku, není osvobozen nikdo.
Poplatek za psy:
Poplatek je stanoven ve výši 100,00 Kč, další
pes 50,00 Kč, starobní důchodci 50,00 Kč.
Platby komunálních poplatků:

Pozn.: Od tohoto poplatku jsou
osvobozeny děti, které nedovrší 15 let
do 31. 3. 2020 a senioři, kteří dovrší 75 let
věku do 31. 3. 2020.

Poplatky můžete zaplatit elektronicky
na účet č. 104104250/0300 ČSOB,
var. symbol, bude číslo popisné vaší
budovy.

Podotýkáme zde, že v dalších letech dojde
na základě přijatých legislativních opatření

Vybírání poplatku se uskuteční v úředních
hodinách v týdnu od 16. 3. – 20. 3. 2020.

Něco málo ke statistice
Pohyb obyvatel
V loňském roce se odstěhovalo 18 občanů a přistěhovalo 8 občanů.
Zemřeli 2 občané a narodilo se 5 miminek.
Celkem je 375 obyvatel v obou obcích a průměrný věk je 43 let.

Knihovna
Bylo zaregistrováno 15 dospělých čtenářů a 3 čtenáři do 15 let.
Knihovnu navštívilo celkem 115 obyvatel.
Vypůjčeno bylo celkem 476 knih, nebo časopisů.
Z Českobudějovického knižního fondu nám bylo zapůjčeno celkem 285 ks knih.
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PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
8.2.
15. 2.

Dětský maškarní ples v Holašovicích – Maxa Josef

začátek 14:00

Jihočeský běžecký ples v KD Jankov – hraje Labyrinth

začátek 20:00

22.2.	Masopustní průvod v Holašovicích
29. 2.

Ples SK Jankov v KD Jankov – hraje CRASH

začátek 20:00

15.3.

Dětský maškarní ples v KD Jankov – Maxa Josef

začátek 14:00

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubileum oslaví
22.1.

Postlová Anna

80 let

25.2.

Toman Jaroslav

60 let

Holub Václav

90 let

17.3.

Tomečková Růžena

65 let

17.3.

Hála Josef

65 let

27.3.

Hrušková Viktorie

70 let

4.3.

Narození
Vecko Matyáš – syn Heleny Moučkové

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7: 00 – 12:00
12:30 – 16:00
7:00 – 12:00
12:30 – 18:00
7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:
387 982 133
GSM:
725 031 287
Email: obec@jankovcb.cz
KNIHOVNA OTEVŘENA
Úterý

16:00 – 18:00

Sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice vydává a texty autorizuje obec Jankov.
Dotazy, připomínky a příspěvky zasílejte na adresu Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 pošta Dubné
nebo e-mail: obec@jankovcb.cz. Děkujeme všem za příspěvky a informace.
Distribuováno zdarma. Sazba, grafická úprava a tisk: TYPODESIGN s.r.o.,
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