JARO 2016
Ze zasedání zastupitelstva: Zápisy č. 01/2016 a 02/2016 (a něco málo navíc)


























Starosta informoval zastupitelstvo, že na základě podané žádosti byl obci Jankov od Jihočeského kraje přidělen
příspěvek ve výši 700.000,00 Kč na neinvestiční akce realizované v osadě Holašovice UNESCO.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo na neinvestiční akci „Opravu střechy (krovu a latí) a výměnu krytiny části
usedlosti (kolny) č.p. 22 Holašovice“. s firmou PRECIS BUILDING SE, bez výběrového řízení z důvodu nulového
finančního podílu obce na realizaci akce.
Zastupitelstvo schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na neinvestiční akci „Oprava exteriéru
fasády a střechy návesní kaple v Jankově“. Výběrové řízení vyhrála firma PRECIS BUILDING SE s nejnižší
nabídkovou cenou 403.458,49 Kč včetně DPH – termín realizace 4-6/2016.
Zastupitelstvo schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na neinvestiční akci „Opravu oplocení s podezdívkou u
návesní kaple v Jankově“. Výběrové řízení vyhrála firma PRECIS BUILDING SE s nejnižší nabídkovou cenou
529.773,79 Kč včetně DPH – termín realizace 4-6/2016.
Zastupitelstvo schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na neinvestiční akci „Oprava sociálního zařízení (WC)
sálu Jihočeské hospody Holašovice č.p. 18“. Výběrové řízení vyhrála firma PRECIS BUILDING SE s nejnižší
nabídkovou cenou 458.897,38 Kč včetně DPH – termín realizace 3-4/2016 – již dokončeno.
Zastupitelstvo schválilo Výzvu k podání cenových nabídek na neinvestiční akci „Oprava požární nádrže Jankov dle
schválené PD“. Výběrové řízení bylo zrušeno, neboť dle vyjádření všech oslovených firem je potřeba doplnit
projektovou dokumentaci, protože nezohledňuje veškeré potřebné práce. Další výběrové řízení v tomto roce na
uvedenou akci nebude s nejvyšší pravděpodobností vypsáno a akce se odloží na rok 2017.
Zastupitelstvo schválilo přípravu výběrového řízení na akci „Posílení zdroje pitné vody Holašovice – hlubinný vrt“.
Starosta informoval zastupitelstvo o podané žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice Holašovice se
spoluúčastí Obce Jankov ve výši 10%.
Zastupitelstvo schválilo zprávu finanční komise ohledně inventarizace majetku obce Jankov za rok 2015.
Zastupitelstvo schválilo přistoupení obce Jankov do Sdružení místních samospráv ČR.
Zastupitelstvo projednalo žádost Ditty Maurerové o finanční příspěvek na vybavení obchodu Jankov a koloniálu
Holašovice. Zastupitelstvo schválilo finanční podporu formou odkoupení nově zakoupeného vybavení, a to 1 ks
nové chladící vitríny a 1 ks nové elektronické váhy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh ceny vodného na rok 2016 pro osadu Jankov, který předložila
společnost ČEVAK a.s. Cena vodného na rok 2016 je rovna ceně v předešlém roce, tj. 33,26 Kč/m3 s DPH.
Zastupitelstvo projednalo předložené nabídky na elektronické zabezpečení obecních budov (kulturní dům +
obchod Jankov, hospoda + koloniál Holašovice). Nejlevnější nabídku předložila firma ETV security s.r.o.
v maximální cenové výši 114.932,00 Kč včetně DPH. Realizace elektronického zabezpečení proběhne pouze se
souhlasem stávajících nájemců. Cena elektronického zabezpečení se promítne ve výši nájemného.
Zastupitelstvo projednalo nabídky na opravu a rozšíření dřevěného mobiliáře (lavice, kolostavy, atd.) pro osadu
Holašovice. Nejlevnější nabídku předložila firma Truhlářství Perník. Výsledná cena bude určena až po specifikaci
oprav a výroby dřevěného mobiliáře.
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti Miroslavy Bürgerové ohledně příspěvku na el. energii na provoz nebytových
prostor v obou koloniálech za období r. 2015 do ukončení nájemní smlouvy tj. 29.1.2016. Zastupitelstvo rozhodlo
o poskytnutí příspěvku ve výši 10.592,00 Kč, což je částka odpovídající 50% za zúčtovací období.
Zastupitelstvo schválilo dotaci na úhradu neinvestičních nákladů školských zařízení sloužících ZŠ a MŠ v Dubném se
společným školským obvodem ve výši 67.731,00 Kč.

JINÁ SDĚLENÍ A ŢÁDOSTI
- Hledáme nového pracovníka do Informačního centra Holašovice!!!

- Dne 3. 6. 2016 budou v obou obcích přistaveny kontejnery na netříděný nebezpečný domovní odpad!!!
- Vzhledem k tomu, ţe letos 19. 6. oslavíme 50 let od otevření kulturního domu v Jankově, ţádáme
tímto občany o vypůjčení starších fotografií a dokumentů týkajících se místa, kde stojí kulturní dům,
a samotného kulturního domu. V případě, ţe takové fotografie nebo dokumenty máte, přineste nám je
prosím na obecní úřad. Děkujeme
- Od 4. 5. 2016 bude v Jihočeské hospodě Holašovice dostupná fotokniha z holašovického
masopustního průvodu.
- Letošní ročník Selských slavností Holašovice se uskuteční v termínu 22. aţ 24. července!!!

Turistická oblast PodKletí certifikována!
Krajské zastupitelstvo schválilo koncepci cestovního ruchu
Jihočeského kraje, v rámci které vzniká na území kraje asi 11
turistických oblastí (TO) – destinací, např. Třeboňsko,
Prácheňsko, Šumavsko, Novohradsko atd. Jedná se vlastně o
podobný systém organizace cestovního ruchu, který úspěšně
funguje již desítky let v sousedním Rakousku. Díky
profesionálnímu řízení a koordinaci cestovního ruchu v
regionech, ve spolupráci s obcemi a podnikateli, má Rakousko
daleko větší příjmy z cestovního ruchu a daleko víc lidí
zaměstnaných v tomto oboru než ČR.
Úkolem TO je tedy propagovat region, koordinovat subjekty a aktivity v cestovním ruchu, zkvalitnit
nabídku a služby návštěvníkům, za účelem zvýšení návštěvnosti regionu a tím i příjmů a počtu
pracovních míst
Dovolte nám představit se. Na území MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět vznikla na
začátku roku jedna z těchto turistických oblastí pod názvem PodKletí. Za tímto účelem také již
více než před rokem, byla založena destinační společnost Jihočeský venkov, z. s., která bude
činnost TO PodKletí administrovat jako destinační manažer (DM). Jihočeská centrála cestovního
ruchu (JCCR) postupně jednotlivé destinační společnosti certifikuje, a ty, které uspějí, také
částečně finančně podpoří grantem Jihočeský kraj, alespoň v letošním roce při rozjezdu. TO
PodKletí byla jednou z prvních, která uspěla a obdržela certifikát již 1. února 2016. Financování
činnost DM se předpokládá částečně z dotací, vlastních projektů, příspěvků a placené reklamy.
Hodláme prezentovat nejen všechny stávající zajímavosti a aktivity v regionu, ale připravujeme i
nové turistické produkty a balíčky. V dohledné době budou spuštěny i nové internetové stránky.
Oblast chceme hlavně prezentovat jako autentický jihočeský venkov, oázu klidu a odpočinku, kam
se každý bude rád vracet. Uvítáme jakoukoliv iniciativu, spolupráci a náměty obcí, podnikatelů,
spolků i jednotlivců.
Turistická oblast PodKletí o rozloze 859 km 2 zahrnuje území pěti svazků obcí a 7 samostatných
obcí. Svazky obcí Blata, Chelčicko - Lhenicko, Netolicko, Podkletí a Blanský les – podhůří.
Celkem 62 obcí s téměř 45 tisíci obyvateli, s asi 220 ubytovateli a 170 stravovacími a
občerstvovacími zařízeními. Rozkládá se západně od Českých Budějovic, od Zbudovských Blat
přes Chelčicko, Netolicko, Lhenicko, Křemežsko až ke Zlaté Koruně, Kájovu, Chvalšinám,
Boleticku a Křišťanovu.
Dominantou oblasti je ze všech stran viditelná hora Kleť, která dala destinaci i své jméno a ze
které vychází i nové logo oblasti. Osu území tvoří historická Linecká stezka a nachází se zde řada
významných krajinných, přírodních i historických památek - jako jsou CHKO Blanský les, národní
kulturní památky klášter Zlatá Koruna a zámek Kratochvíle, památka UNESCO Holašovice a řada
městských a vesnických památkových rezervací a zón. Nově můžeme návštěvníků představit i
území, které bylo po celých 70 let veřejnosti zapovězené -tím je právě uvolněná část vojenského
újezdu Boletice, včetně původního románského kostela sv. Mikuláše, který patří k nejstarším
církevním památkám Jižních Čech.
Turistická oblast PodKletí má obrovský potenciál, kde si každý návštěvník jistě najde něco svého a snahou nás všech je, aby byla i pro své obyvatele dobrým místem k životu.
Za Jihočeský venkov, z. s. Oldřich Petrášek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH

Jubileum oslaví:
21. 4. Jiří Hosnedl – Holašovice

65 let

30. 4. stavění máje v Jankově a Holašovicích

13. 5. Kristina Eiblová – Jankov

70 let

17. 5. výlet seniorů

17. 5. Anna Řezníčková – Jankov

84 let

29. 5. tradiční pouť v Holašovicích

83 let

19. 6. tradiční pouť v Jankově + oslava 50 let KD

1. 6.

Emil Melmer – Jankov

11. 6. Květoslava Böhmová – Holašovice 87 let

7,45 mše svatá v Kapli

- nejstarší občanka obce

14,00 NETOLIČKA bude hrát k poslechu i
k tanci, při dobrém počasí na parketě,

Přistěhovali se do naší obce:

při špatném počasí v kulturním domě

Monika Štěrbíková – Jankov
Jaroslav Pavelka - Jankov
Navţdy jsme se rozloučili:
7. 1.

Marie Reitingerová – Jankov

31. 1. Jan Trinkl - Holašovice

SPORT V OBCÍCH
SK Jankov
2. 4.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Veselí

v.s.

SK Jankov

16:30

10. 4. SK Jankov

v.s.

TJ Osek

16:30

16. 4. Rudolfov

v.s.

SK Jankov

17:00

v.s.

Hluboká

17:00

Pondělí :

7: 00 – 12:00

24. 4. SK Jankov

Úterý :

12:30 – 16:00

30. 4. Planá nad Luţ. v.s.

SK Jankov

17:00

Středa :

7:00 – 12:00

8. 5.

v.s.

Čimelice

17:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

14. 5. Sedlice

v.s.

SK Jankov

17:00

Pátek :

7:00 – 12:00

22. 5. SK Jankov

v.s.

Dačice

17:00

28. 5. FC Písek „B“ v.s.

SK Jankov

13:15

KONTAKTY NA OÚ

SK Jankov

Tel.:

387 982 133

5. 6.

SK Jankov

v.s.

Ţeleč

17:00

GSM:

725 031 287

12. 6. SK Jankov

v.s.

Katovice

17:00

Email:

obec.jankov@volny.cz

18. 6. TJ Draţice

v.s.

SK Jankov

17:00

- více informací na www.skjankov.cz
KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

SDH Jankov
24. 4.
Bavorovice

NE

13:00

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE

21. 5.

Ţabovřesky

SO

13:00

Duben – říjen

28. 5.

Branišov

SO

13:00

18. 6.

Sedlec

SO

13:00

SO

13:00

9:00 – 17:00

SDH Holašovice
21. 5.
Heřmaneč
22. 5.

Lišov

NE

11:00

4. 6.

Holubov

SO

13:00

5. 6.

Třísov

NE

11:00

11. 6.

Ţernovice

SO

13:00

