ZIMA 2016
Ze zasedání zastupitelstva:
Zápisy č. 06/2015, 07/2015 a 08/2015


Starosta zastupitelstvo informoval o vyúčtování žádostí o grantovou podporu a o realizovaných investičních a
neinvestičních akcích obce v roce 2015. Za uplynulý rok obec realizovala investiční a neinvestiční akce, na
které byly vynaloženy náklady v celkové výši 4,443.551,- Kč, přičemž náklady obce činily pouze 2,656.518,- Kč,
neboť obec získala dotace a příspěvky v celkové výši 1,777.201,- Kč.
Obec Jankov v roce 2015 získala dotace na tyto akce:

Dále Obec Jankov získala příspěvek ve výši 700.000,00 Kč, a to z rozpočtu Jihočeského kraje na neinvestiční
akce realizované v osadě Holašovice UNESCO. Tento příspěvek byl vynaložen na tyto akce:

V posledním kvartálu obec realizovala tyto akce, které byly financovány z rozpočtu obce:
1) Nákup a osazení 5ti ks nových sloupů veřejného osvětlení v Holašovicích – v celkové výši 115.450,- Kč
včetně DPH.
2) Vícepráce k akci „technické úpravy vodojemu“ - posílení vodojemu Holašovice – připojení hlubinného
vrtu na vodojem – v celkové výši 110.027,- Kč včetně DPH
3) Oprava barokních fasád historických objektů památkově chráněných statků – vyúčtování, viz tabulka níže.

Z vlastních zdrojů obce bylo na tuto akci po odečtení dotace z rozpočtu Jihočeského kraje tedy celkem
vynaloženo 328.081,- Kč.
V případě zájmu o průběh a zejména rozsah realizovaných oprav jednotlivých návesních fasád je možné si na
obci vypůjčit DVD s fotodokumentací této akce.


Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016 jako vyrovnaný, jak po příjmové, tak i po
výdajové stránce ve výši 5,610.000,- Kč po výdajové stránce.



Do rozpočtu byly zahrnuty i výdaje na následující investiční a neinvestiční akce, které zastupitelstvo
naplánovalo realizovat v roce 2016, avšak některé pod podmínkou získání příslušného grantu:
Jankov
a) oprava oplocení s podezdívkou a odvodnění kaple na návsi v Jankově,
b) oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní kaple na návsi v Jankově,
c) oprava požární nádrže Jankov dle zpracované projektové dokumentace,
d) dovybavení klubovny nad hasičskou zbrojnicí v Jankově,
Holašovice



a)

řešení vodohospodářské situace osady Holašovice – posílení pramenních jímek a vrtů a napojení na VDJ
Holašovice,

b)

řešení rozšíření parkoviště u IC Holašovice

c)

oprava zvonice a fasády návesní kaple Holašovice

d)

vybudování nového stanoviště pro kontejnery na netříděný odpad v osadě Holašovice, a to u rybníka
Nekysel, kde budou kontejnery umístěny pod zbudovaným přístřeškem.

e)

poutače UNESCO

f)

realizace veřejných turistických WC v místě skladu části koloniálu č.p. 23 Holašovice

g)

oprava střechy (krovu a latí) a výměna krytiny části usedlosti (kolny) č.p. 22 v Holašovicích – pouze
administrace žádosti o dotaci, řešení a řízení prací na opravě části nemovitosti. Vlastní podíl si uhradí
vlastník nemovitosti.

Starosta informoval zastupitelstvo, že požádal Jihočeský kraj o příspěvek ve výši 1,000.000,- Kč z rozpočtu
Jihočeského kraje na neinvestiční akce realizované v osadě Holašovice UNESCO.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Jankov o místních poplatcích na rok
2016, která doznala následujících změn:
a) byl zrušen poplatek ze vstupného ve výši 500,- Kč za akci
b) nově byl zaveden poplatek za svatební obřad konaný na veřejném prostranství ve výši 1.000,- Kč



Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled na r. 2017 – 2020.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo dokument Programu obnovy vesnice Jankov a Holašovice na r. 2016 –
2020.



Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na pozici pracovníka Informačního centra v Holašovicích
s nástupem nejpozději 01. 04. 2016 (z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou současnou pracovnicí)



Zastupitelstvo schválilo na základě řádně vypsaného vypsání výběrového řízení na pronájem obchodů
smíšeného zboží v Jankově a v Holašovicích pronájem uvedených prostor paní Dittě Maurerové, se kterou
byla uzavřena smlouva s účinností od 01. 02. 2016. Nová otevírací doba obchodů s účinností od 01. 02. 2016
je uvedena níže.



Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na zpracování studie napojení osady Holašovice na vodovodní
soustavu JVS (Římov) v několika variantách. Zastupitelstvo po posouzení tento návrh prozatím odložilo s tím,
že půjde vlastní cestou vlastních zdrojů a pramenišť.



Starosta informoval zastupitelstvo o vydání stavebního povolení na stavbu nové hasičské zbrojnice
v Holašovicích.

Nová otevírací doba obchodů počínaje od 01. 02. 2016
Jankov
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Holašovice
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Celoroční
7:00 – 10:00
ZAVŘENO
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:30 – 10:30
od 1. 10. do 30. 4.
8:00 – 10:30
ZAVŘENO
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
ZAVŘENO

15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00

15:00 – 18:00

od 1. 5. do 30. 9.
8:00 – 10:30
ZAVŘENO
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30
8:00 – 10:30

15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Kotlíkové dotace
Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního
vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji." Zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s
ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových
stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k
podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její
přípravou.
Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude
zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i
kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost a kteří zodpoví případné dotazy týkající se
podání žádosti.

SDH HOLAŠOVICE
Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD,
který se uskuteční

6. února 2016

V 10:00 se shromáždí všechny masky v hospodě – jakékoli masky jsou vítány!!!
Vycházet se bude v 11:00 ke starostovi hasičů (Holašovice 27), kde bude strakáč žádat
o svolení konání průvodu, poté se celý průvod odebere na obchůzku vesnicí.
Předpokládaný návrat do hospody je mezi 16:00 – 17:00,
kde bude slavnostním aktem průvod ukončen.
Celý průvod bude doprovázet muzika.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH

Jubileum oslaví:
4. 2. 2016

Alžběta Jílková – Holašovice

65 let

15. 1. od 20:00 – ples SDH Jankov

25. 2. 2016

Jan Trinkl – Holašovice

75 let

29. 1. od 20:00 – ples SDH Holašovice

4. 3. 2016

Václav Holub – Jankov

86 let

6. 2.

13. 3. 2016

Růžena Hálová – Jankov

84 let

13. 2. od 14:00 – dětský maškarní bál v Holašovicích

28. 3. 2016

Jan Anderle – Holašovice

60 let

13. 2. od 20:00 – maškarní bál v Holašovicích

31. 3. 2016

Anastázie Eiblová – Jankov

70 let

27. 2. od 20:00 – sportovní ples SK Jankov

od 11:00 – Masopustní průvod v Holašovicích

13. 3. od 14:00 – dětský maškarní bál v Jankově
Narodili se noví občánci:
11. 10. 2015

Janek Kozák –

syn manželů Davida a Štěpánky Kozákových
Navždy jsme se rozloučili:

SPORT V OBCÍCH

2. 12. 2015

SK Jankov

Václav Postl - Holašovice

Olešník

vs.

SK Jankov

27. 3.

SK Jankov

vs.

Soběslav

- časy utkání nebyly dosud stanoveny

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

Pátek :

7:00 – 12:00

Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

SDH Jankov
SDH Holašovice

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2015

KNIHOVNA
Úterý

- více informací na www.skjankov.cz

- naše družstva se připravují na nastávající sezónu

KONTAKTY NA OÚ

16:00 – 18:00

Přihlášení:

1

Odhlášení:

4

Narození:

5

Úmrtí:

7

Celkem obyvatel k 31.12.2015:

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE
Leden – Březen

19. 3.

ZAVŘENO

396

