Informační zpravodaj pro občany obcí Jankov a Holašovice

Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji přinášíme několik aktuálních novinek a pozvánek
1. Informace pro občany – Pozemkové úpravy:
Žádáme vlastníky pozemků, kteří mají v katastrálním území Jankov
či Holašovice a mají zájem o provedení pozemkových úprav, aby
kontaktovali místostarostu obce Jankov v úředních hodinách obce.
Byli jsme vyzváni k zajištění podpisu písemné žádosti vlastníka o
provedení uvažovaných pozemkových úprav, které bude provádět
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka České Budějovice.
2. Upozornění na volné pobíhání psů:
Zastupitelstvo na svém zasedání řešilo stále se opakující nežádoucí
nešvar volného pobíhání psů v obou obcích bez dozoru majitele.
Jedná se o stále stejné psy, kteří jsou schopni ohrozit
kolemjdoucího kousnutím či napadením. Upozorňujeme, že volný
pohyb psů je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Jankov
č.03/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. V případě
zjištění porušení této vyhlášky hrozí majiteli sankce za porušení
povinností stanovených touto vyhláškou, kdy u fyzických osob se
toto posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin. (Zákon
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněních pozdějších předpisů).
Dále upozorňujeme, že v případě povolání odchytové služby na
takto volně pobíhajícího psa platí majitel veškeré náklady s tímto
spojené.
3. Informace pro občany:
Dovoluji si Vám sdělit, že dne 8.3.2013 byly oficiálně spuštěny nové
www stránky obce (obecního úřadu) Jankov na adrese
http://www.jankovcb.cz. Prostřednictvím těchto elektronických,
dynamických stánek, kdy jejich příprava trvala cca 4 měsíce je
snaha zastupitelstva obce Jankov přiblížit obecní úřad a informace
z něho plynoucí blíže našim občanům a veřejnosti. Snahou je ještě
více „otevřít“ fungování a chod našeho obecního úřadu, včetně
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finančních toků, kdy připravujeme zveřejňování všech smluv a
smluvních dokumentů občanům tak jak byly uzavřeny a to i zpětně
od r. 2010. Dále zde budeme prostřednictvím zápisů ze
zastupitelstev informovat občany o dění v obcích (zejména
připravovaných či realizovaných investičních a neinvestičních
akcích, stavu žádostí o granty a příspěvky apod.). Pokud by Vám na
stránkách cokoli chybělo, napište nám prosím či zavolejte. Nyní
intenzivně pracujeme na přípravě nových stránek osady Holašovice
UNESCO, které budou mít zbrusu novou podobu a design, budou
možné spustit v šesti jazykových mutacích a svojí podstatu budou
nést informace o Holašovicích jako o kulturní památce a dění v ní,
nikoli v souvislosti s fungováním obecního úřadu jako takového.
4. Prioritní investiční a neinvestiční akce obce Jankov r. 2013

A.) Oprava sloupů a svítidel veřejného osvětlení v Jankově

Zastupitelstvo vybralo dodavatele prací na opravu sloupů a svítidel
veřejného osvětlení v Jankově, kterým bude Vlastimil Borovka,
Nová Ves. Akce proběhne v měsících květen – červen 2013.

B.) Oprava fasády a soklu budovy IC Holašovice

Zastupitelstvo vybralo dodavatele prací na opravu fasády a soklu
budovy IC Holašovice, kterým bude firma PRECIS BUILDING SE
Haklovy Dvory 2235, České Budějovice. Realizace proběhne
v měsících květen – ½ července 2013.

C.) Výstavba nového vodojemu pitné vody v Holašovicích

Zastupitelstvo koncem roku 2012 vybralo dodavatele prací na
Výstavbu nového vodojemu pitné vody Holašovice, kterým bude
firma SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice. Realizace
proběhne v měsících duben – červen v závislosti na počasí.

D.) Oprava fasády, soklu a okolí budovy KD Jankov

Zastupitelstvo na svém dalším zasedání vybere dodavatele prací na
opravu fasády, soklu a okolí budovy KD Jankov. Předpokládaná
realizace proběhne v měsících srpen – říjen 2013.
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Všech VŘ se zúčastnili (zúčastní) min. 3 oslovení zájemci, kteří
předložili (předloží) své nabídky a zastupitelstvo z nich vybralo
(vybere) tu nejvýhodnější dle stanovených kritérií, z nichž nejvyšší
váhu má vždy nejnižší cena.
Celková hodnota všech akcí převyšuje částku 3.250.000,- Kč s DPH,
z toho dotační peníze činí 1.550.000,- Kč s DPH.
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5. Kontejnery na netříděný nebezpečný domovní odpad
Obec Jankov objednala od firmy RUMPOLD s.r.o. přistavení
velkoobjemových kontejnerů na netříděný nebezpečný domovní
odpad pro občany obou obcí.
Kontejnery budou přistaveny v jednotném termínu v obcích takto:
 HOLAŠOVICE – kontejner bude umístěn u rybníka Nekysel a
přistaven v termínu od 6.6. – 10.6.2013.
 JANKOV – kontejner bude umístěn před hasičskou zbrojnicí a
přistaven v termínu od 6.6. – 10.6.2013.
Opět připomínáme dodržování nastavených pravidel:
 do kontejneru patří pouze nepotřebné věci, odpad a materiál, který
nelze vyhodit do běžného TKO - tuhého komunálního odpadu
(popelnice)
 do kontejneru patří odpad, který není možné třídit a nemá charakter
železa
Žádáme Vás, aby jste se snažili vyhozený materiál zběžně dle možnosti do
kontejneru ukládat nikoli ledabyle házet.

6. Pozvánka na „jarní“ výlet seniorů našich obcí:
Zde přinášíme informaci o připravovaném „jarním“ výletu seniorů
našich obcí v termínu úterý 28. května 2013 do oblasti
Netolicko a Prachaticko. Žádáme Vás o rezervaci uvedeného
termínu ve Vašich kalendářích a další informace Vám včas
přineseme.
Krásné jarní dny Vám všem přeje
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Jan Jílek v.r.
starosta
V Jankově dne 15.4.2013
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