ZIMA 2017
Ze zasedání zastupitelstva: 7/2016, 8/2016 a 9/2016
 Starosta zastupitelstvo informoval o vyúčtování žádostí o grantovou podporu a o realizovaných
investičních a neinvestičních akcích obce v roce 2016. Za uplynulý rok obec realizovala investiční a
neinvestiční akce, na které byly vynaloženy náklady v celkové výši 2,575.216,- Kč, přičemž náklady obce
činily pouze 1,028.183,- Kč, neboť obec získala dotace a příspěvky v celkové výši 1,547.033,- Kč.


Obec Jankov v roce 2016 získala dotace na tyto akce:
Název akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH

Oprava oplocení s podezdívkou u návesní kaple v Jankově

529.774,- Kč

200.000,- Kč

Oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní kaple na návsi
v Jankově – kulturní památka

403.459,- Kč

200.000,- Kč
300.000,- Kč

Program záchrany venkovských nemovitých kulturních památek
VPR, VPZ – Oprava střechy (krovu a latí) a výměna krytiny části
usedlosti (kolny) č.p. 22 Holašovice – kulturní památka



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. Příspěvek byl vynaložen na tyto akce:
Celkové (odhadované)
náklady akce

Krytí z prostředků
JčK 2016 (Kč)

Oprava WC a soc. zázemí – veřejná WC hospoda Holašovice
sál č.p. 18

476.524,- Kč

476.524,- Kč

Oprava dřevěného mobiliáře Holašovice dle specifikace
objednávky

145.360,- Kč

54.297,- Kč

Oprava fasády návesní kaple sv. Jana Nepomuckého Holašovice
náves

21.561,- Kč

21.561,- Kč

Náklady na pořádání folklorní akce Selské slavnosti Holašovice
2016 – 19. ročník

59.516,- Kč

56.555,- Kč

Celkem

702.961,- Kč

700.000,- Kč

Název akce



447.033,- Kč 147.033,- Kč (vlastní
účast majitele
objektu)

V posledním čtvrtletí obec realizovala tyto akce, které byly financovány z rozpočtu obce:
1) Oprava oplocení s podezdívkou u návesní kaple v Jankově - realizováno cena viz. 1. tabulka,
celkové náklady víceprací 11.120,00 Kč včetně DPH.
2) Oprava exteriéru (fasády a střechy) návesní kaple na návsi v Jankově – realizováno cena viz. 1.
tabulka, celkové náklady víceprací 18.203,00 Kč včetně DPH.
3) Oprava okenních vitráží návesní kaple na návsi – realizováno, celkové náklady 77.130,00 Kč
včetně DPH.
4) Položení kamenných obkladů po obvodu kamenné zídky kaple v Jankově - realizováno, celkové
náklady 93.866,00 Kč včetně DPH.



Zastupitelstvo dále na základě výsledku výběrového řízení vybralo na akci „Oprava požární nádrže
Jankov dle zpracované PD“ podnikatele Jindřicha Davida s výší nabídkové ceny 998.999,00 Kč. Akce je
realizována a její předpokládaný termín dokončení je 4/2017.



Rekapitulace vložených finančních prostředků na realizaci a napojení hlubinného vrtu Holašovice v roce
2016
- Hlubinný vrt 40 m
111.895,00 Kč
- Zhlaví vrtu Holašovice
34.185,00 Kč
- Propojovací potrubí vrt – vodárna Holašovice
49.772,00 Kč
- Elektroinstalace čerpadlo – vodárna
36.289,00 Kč
- Projektová dokumentace – stavební povolení
65.038,00 Kč
Celkem
297.179,00 Kč včetně DPH



Starosta dále zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu a o realizování
investičních a neinvestičních akcích obce v roce 2017. Příští rok lze očekávat, že budou realizovány
následující akce, přičemž některé jsou již v realizaci od roku 2016, nicméně dokončeny a vyúčtovány
budou až v roce 2017:

Název akce

Realizace zpevněných ploch stavby nové hasičské zbrojnice
Holašovice

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

567.000,- Kč

Podpora památky UNESCO z prostředků JčK 2016 dle
smluvních podmínek

Žádost o dotaci ve
výši/přidělaná
dotace vč. DPH
200.000,- Kč

700.000,- Kč

Oprava požární nádrže Jankov dle zpracované PD

998.999,- Kč

799.199,- Kč

Oprava interiéru (restaurování maleb a oltáře), oprava lavic
návesní kaple na návsi v Jankově – kulturní památka.

500.000,- Kč

200.000,- Kč

7.065.354,- Kč

5.899.921,- Kč

170.000,- Kč

0,- Kč

9.301.353- Kč

7.799.120,- Kč

Program dotace pro jednotky SDH obcí - výstavby nové
„Hasičské zbrojnice Holašovice“
Realizace monitorovacího hlubinného vrtu pitné vody
Holašovice – posílení vodního zdroje, voda z pramenišť

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na
realizaci akcí a grantů r. 2017

1.502.233,- Kč



Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový, na straně příjmů ve výši
7,213.872,00 Kč, na straně výdajů ve výši 8,870.944,00 Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji
rozpočtu na r. 2017 ve výši - 1.657.072,- Kč obec Jankov schválila uhradit ze zůstatků minulých let.
V rámci rozpočtu byly zohledněny posledně uvedené akce.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled na r. 2018 – 2020.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Jankov o místních poplatcích na rok
2017, která nedoznala žádných změn.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo novou směrnici o zadávací dokumentaci k Veřejným zakázkám
malého rozsahu.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo doplnění dokumentu Programu obnovy vesnice Jankov a Holašovice
na r. 2016 – 2020, a to přílohou č. 1 – Projektové změny obce Jankov na období 2017 – 2020.



Zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na pozici pracovníka obce Jankov, pro osadu
Holašovice s nástupem od 01.03.2016 (z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti stávajícího pracovníka
Františka Šturmy). Na základě výběrového řízení byl vybrán jako nejvhodnější uchazeč František Kukla.



Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.301,00 Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové
na místí úrovni, v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.



Zastupitelstvo se zabývalo žádostmi nájemkyní paní Maurerové a paní Švarcové o finanční podporu na
zajištění služby elektronické evidence tržeb (EET). Zastupitelstvo rozhodlo, že žadatelkám neposkytne
příspěvek, neboť v případě vyhovění žádosti by se jednalo o precedentní rozhodnutí a v rámci jednotného a
spravedlivé rozhodování by muselo v budoucnu vyhovět všem drobným podnikatelům, kterých je v obci
nespočet.



Zastupitelstvo se zabývalo žádostí obce Dubné ohledně finanční podpory přístavby ZŠ Dubné.
Zastupitelstvo obce Jankov jednoznačně souhlasí s realizací akce a finančně podpoří tuto výstavbu a
rozšíření ZŠ Dubné dle stanoveného klíče, aktuálně ale pouze v případě podpory akce získáním dotačních
prostředků z programu IROP aktuální výzvy – infrastruktura základních škol. V této souvislosti starosta
nabídl i pomoc při získání dotace u daného programu IROP.



Zastupitelstvo schválilo výběrové řízení na nákup užitkového vozu, to vše po zvážení 3 variant vhodných
užitkových vozů. Na základě výběrového řízení byl vybrán vůz FIAT DOBLO CARBO a zastupitelstvo
rozhodlo, že nákup vozu bude realizován prostřednictvím finančního úvěru na 3 roky a cena vozu bude ve
výši cca. 350.000,00 Kč včetně DPH.



Zastupitelstvo schválilo nákup přívěsného vozu 300x150 cm nosnost 1500 kg za užitkový vůz pro potřeby
obce Jankov ve výši cca. 42.000,00 Kč včetně DPH.



Starosta zastupitelstvo informoval o úspěšném zařazení akce výstavby nové kanalizace a ČOV v obcích
Jankov a Holašovice do seznamu akcí s možností spolufinancování Ministerstvem zemědělství.



Starosta zastupitelstvo seznámil s reálnou úvahou rekonstrukce vnitřních prostor kovárny a koloniálu dle
předložené dokumentace a stavebních výkresů. Každý ze zastupitelů se vyjádřil k předložené dokumentaci
a stavebním výkresů, přičemž zastupitelstvo jednohlasně souhlasí jak s realizací veřejných WC v budově
koloniálu nezávislých a neomezujících prodejnu se smíšeným zbožím, tak i s rekonstrukcí kovárny.

Z mimořádného zasedání zastupitelstva 06/2016:
Starosta svolal na den 16.10.2016 mimořádné zasedání zastupitelstva, na kterém předložil návrh zastupitelstvu obce
Jankov na jeho odstoupení z funkce starosty a vzdání se mandátu zastupitele z osobních důvodů. Své rozhodnutí
vysvětlil zastupitelstvu následujícími důvody:
1) Vnímaný střednědobý nesouhlas části veřejnosti s některými rozhodnutími zastupitelstva obce Jankov bez
znalosti bližších informací, příčinných souvislostí a konsekvencí vedoucích k uvedeným rozhodnutím a aktivitám
obce Jankov.
2) Vnímaný (ne)zájem o obecní politiku „pouze“ v hospodách u piva popř. pokoutně bez přímého a upřímného
zájmu části veřejnosti o dění v obci, neochota si získávat aktuální informace o dění v obci od zastupitelů, starosty či
místostarostky.
3) Zákopová „válka“ části spoluobčanů vůči osobě starosty a konání zastupitelstva.
4) Otevřený „bojkot“ některých spoluobčanů stavby nové hasičské zbrojnice Holašovice, šíření dezinformací a
nepravd okolo realizace stavby a výběrového řízení, které nepřímo „poškozují“ tuto akci a aktivitu.
5) Nepodložené a manipulativní překrucování skutečností, lživá prezentace spoluobčanům v souvislosti
s rozhodnutími zastupitelstva obce v příslušných aktivitách ohledně správy a plánovaného zhodnocení obecního
majetku.
6) Vnímaná nedobrá až nepřátelská sousedská nálada v posledních měsících, zejména v osadě Holašovice, když
tento stav dopadá na atmosféru mezi lidmi a je již vnímán i „nezaujatou“ veřejností mimo život v našich obcích.
7) Dospění k závěru, že nabídnutí funkce starosty a opuštění mandátu zastupitele obce by mohlo mít příčinnou
souvislost s těmito „pocity“ či fakty a takto by se mohla situace, zejména v osadě Holašovice potencionálně zlepšit.
Zastupitelstvo vzalo argumentaci starosty na vědomí a po diskusi jej hlasováním jednohlasně v pozici starosty
podpořilo a postavilo se za rozhodnutí a postupy, které jako zastupitelstvo obce přijalo v programovém prohlášení
na období mandátu 2014 – 2018 popř. za kroky a aktivity, které realizuje, popř. by rádo v dalším období
současného mandátu v obci realizovalo.
Starosta následně na základě této vyslovené důvěry přítomnými zastupiteli svoji rezignaci stáhl.
Novoroční přání
Zastupitelstvo obce Jankov tímto přeje všem občanům hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů
v novém roce 2017.

Toulky časem

Prosíme všechny, co mají doma staré fotky, aby se o něm s námi podělili a půjčili nám je k naskenování.

SDH HOLAŠOVICE
Vás srdečně zve na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD,
který se uskuteční

25. února 2017
V 10:00 se shromáždí všechny
masky v hospodě – jakékoli
masky jsou vítány!!!
V 11:00 budou všechny masky
v čele se strakáčem vycházet
pro 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.
Obchody v obcích
Jankov

celoročně
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Holašovice

7:00 – 10:00
ZAVŘENO
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:00 – 10:00
7:30 – 10:30
ZAVŘENO

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
7. 1.

od 20:00 – včelařský ples v Holašovicích

27. 1. od 20:00 – ples SDH Jankov
27. 1. od 20:00 – ples SDH Holašovice
11. 2. od 14:00 – dětský maškarní bál v Holašovicích
11. 2. od 20:00 – maškarní bál v Holašovicích
25. 2. od 11:00 – masopustní průvod v Holašovicích
25. 2. od 20:00 – sportovní ples SK Jankov
12. 3. od 14:00 – dětský maškarní bál v Jankově

do 31.3.
8:00 – 11:00
ZAVŘENO
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
ZAVŘENO

POPLATKY A DANĚ
Výběr poplatků proběhne v Jankově ve dnech
20.2. – 24.2. na OÚ v úředních hodinách,
v Holašovicích 24.2. od 18:00 do 20:00 v Jihočeské
hospodě.
Odpad

450,-

Stočné

50,-

Pes

100,-

senioři

Daň z nemovitosti – koeficient 1,0

50,-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:

SK Jankov

21. 1. 2017

Jiří Hála – Jankov

75 let

Přátelská utkání

4. 3. 2017

Václav Holub – Jankov

87 let

5. 3. 2017

Hana Petráčková – Jankov

60 let

5. 3. 2017

Miroslav Moravec – Holašovice 60 let

5. 3. 2017

Vladimíra Böhmová – Holašovice 60 let

13. 3. 2017

Růžena Hálová – Jankov

85 let

28. 1.
5. 2.
11. 2.
18. 2.
25. 2.
4. 3.

14. 3. 2017

Josef Klimeš – Holašovice

60 let

25. 3. 2017

František Chromý – Jankov

65 let

30. 3. 2017

Marie Jílková – Holašovice

65 let

SK Dynamo "21" - SK Jankov - 10:15 (Složiště)
Soběslav - SK Jankov - 16:00 (Hluboká)
Hluboká - SK Jankov - 16:30 (Hluboká)
FC Písek - SK Jankov - 11:00 (Písek)
Rudolfov - SK Jankov - 16:00 (Složiště)
Katovice - SK Jankov - 14:30 (Katovice)

Mistrovská utkání
12.3.
18.3.
26.3.

SK Jankov - Mariánské Lázně - 14:30
Roudné - SK Jankov - 15:00
SK Jankov - Sušice - 15:00

- více informací na www.skjankov.cz
Narodili se noví občánci:
9. 9.

Eliška Maxová – Holašovice

17. 9. Ondřej Kössl – Jankov (syn Veroniky Kuklové)

SDH Jankov
SDH Holašovice
- družstva se připravují na nastávající sezónu

8. 11. Izabela Bícová – Holašovice
30. 11. Václava Zemanová – Jankov
(dcera Václavy Žaludové)

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2016
Přihlášení:
12

3. 12. Kateřina Novotná – Holašovice

Odhlášení:

9

(dcera Petry Šturmové)

Narození:

9

Úmrtí:

4

16. 12. Adriana Malá – Jankov

Celkem obyvatel k 31.12.2016:
Přistěhovali se do naší obce:

400

Průměrný věk obyvatel k 31.12.2016:

Jitka Míková – Jankov
Michal Bečvařík – Jankov
Miloslav Pokorný – Jankov
Ludmila Pokorná – Jankov
Miloš Paleček – Jankov
Jana Palečková – Jankov
Mikuláš Paleček – Jankov
Jakub Paleček – Jankov

Navždy jsme se rozloučili:
31. 8. 2016

Ladislav Mráček – Jankov

7. 11. 2016

Ladislav Borovka – Holašovice

22. 12. 2016

Ludmila Burdová - Jankov

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

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE
Leden – Březen

ZAVŘENO

40,67

