Vážení spoluobčané,
v tomto předvánočním období přinášíme nový zpravodaj, abychom Vám přiblížili dění v obci, ale současně Vás
zapojili i do života v obci. Od podzimního zpravodaje jsme stihli společně oslavit 20. výročí od zápisu Holašovic na
seznam UNESCO, zvolit nové zastupitelstvo, zasadit stoleté lípy, uctít památku padlých, posedět s našimi důchodci a
společně rozsvítit vánoční stromky. Zmíněné akce by však neměly smyslu, kdybyste se jich neúčastnili Vy. Zima není
tak bohatým období na společné akce, ale věřím, že se jistě potkáme na plesech pro velké i pro malé nebo na
holašovickém masopustu.
Doufáme, že ve zpravodaji najdete informace potřebné a zajímavé. Pokud byste měli nějaké připomínky či náměty na
obsah zpravodaje, tak se na každého z nás můžete obrátit, ale nejlépe směřujte tyto podněty na obecní úřad. To, že
ve zpravodaji není nějaká pro Vás důležitá informace, většinou bývá odlišným názorem redakce. Bez Vašich
konkrétních podnětů však nemůže zpravodaj odpovídat Vašim očekáváním.
za zastupitelstvo obcí Jankov a Holašovice
Jan Ambrož

Informace z jednání zastupitelstva
Níže přinášíme výtažky ze zápisů z jednání zastupitelstva. Kompletní zápisy jsou vyvěšovány na úředních deskách a
dále jsou k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách.













Zastupitelstvo ze svých řad zvolilo staronového starostu Ing. Jan Jílka a staronovou místostarostkou se stala
Marie Vaňková. Do vedení kontrolní výboru byl zvolen Ing. Miroslav Návara a předsedou finančního výboru
se stal Mgr. Jan Ambrož.
Zastupitelstvo vypsalo nové výběrové řízení na „Vybudování nové kanalizace ČOV Jankov a Holašovice“. Jak
jistě víte, tak předchozí zastupitelstvo dvakrát neúspěšně soutěžilo o dodavatele na vybudování ČOV Jankov
a Holašovice. Neúspěch spočíval zejména v podmínkách dotačního programu, který požaduje bezvadné
nabídky od pěti dodavatelů, když počet dodavatelů v prvém případě dosáhl pouze čtyř a v druhém případě se
přihlásil pouze jeden dodavatel. Zastupitelstvo tedy lehce upravilo podmínky výběrového řízení a vypsalo
nové výběrové řízení, které však již proběhne elektronicky (nově) dle příslušných právních předpisů.
V případě, že vše proběhne dle plánu a nalezne se dodavatel, budeme celou akci komunikovat směrem
k Vám občanům na společné schůzce v obecních hostincích.
Zastupitelstvo vypsalo Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor „hostinec Holašovice“, neboť
stávající nájemce Jiří Wolf, IČ: 72040483, podal v měsíci září 2018 výpověď, a proto v souladu se smluvními
ujednáními mu skončí nájem k 31.12.2018. Ke dni vyhotovení tohoto zpravodaje Obec Jankov nenašla
nového partnera, kterého hledá nadále i ve spolupráci se smluvním pivovarem. V každém případě gastro
služby na plánované akce v hostinci Holašovice jsou zajištěny.
Zastupitelstvo vypsalo výběrové řízení na „Opravu víceúčelové komunikace Holašovice – Nekysel – Za
humny“. Předchozí zastupitelstvo tuto akci původně plánovanou na rok 2018 zrušilo a nové zastupitelstvo
připravilo novou projektovou dokumentaci (rozšířilo stávající) a získalo na tuto akci dotační finanční
prostředky. Realizace akce je plánovaná na první čtvrtletí 2019.
Zastupitelstvo projednalo a navrhlo rozpočet obce na rok 2019 jako bilančně vyrovnaný. Na straně příjmů
byly schváleny příjmy ve výši 7,408.251,- Kč a na výdajové stránce, výdaje ve výši 7,408.251,- Kč. Návrh
rozpočtu je vyvěšen na úředních deskách obou obcí a dále pak na www.jankovcb.cz v oddíle ÚŘEDNÍ DESKA,
pododdíle VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ a podpododdíle ROZPOČET. K návrhu rozpočtu se občané mohou vyjádřit
písemně s doručením na obecní úřad do 28.12.2018 do 12:00 hod. nebo osobně při zasedání zastupitelstva
dne 28.12.2018 v 17:00 hod.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu Obce Jankov na období let 2020 – 2022. Rozpočtový
výhled je taktéž vyvěšen na úředních deskách a dále pak na stránkách obce jako se nachází rozpočet.
K návrhu rozpočtového výhledu je možné se taktéž vyjádřit obdobně jako k rozpočtu obce na rok 2019.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 1/2018 (viz tabulka
přehled komunálních poplatků Obce Jankov r. 2017, 2018 a 2019):

Z výše uvedené tabulky můžete vyčíst, že došlo ze strany poskytovale svozových služeb a uložení TKO ke
zdražení. Toto zdražení na v konečné důsledku vychází cca o 15% z ceny za rok 2018. Zastupitelstvo proto
muselo opětovně přistoupit ke zvýšení poplatku za komunální odpad, a to o cca 10% z výše poplatku na rok
2018. Zbylých 5% v tuto chvíli ponese Obec Jankov ze svých prostředků. Z tabulky je také možné zjistit, že
v roce 2019 již bude Obec Jankov na úhradu komunálního odpadu doplácet 130.000,- Kč, oproti původním
77.000,- Kč v roce 2017.
Zastupitelstvo dále schválilo následující poplatky na rok 2019.






Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 5.414,- Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové
politiky na místní úrovni, v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na území Jihočeského kraje
Zastupitelstvo schválilo poskytování finančního daru při narození dítěte ve výši 3.000,- Kč po celou dobu
mandátu nového zastupitelstva, tj. od 1.11.2018 do 30.10.2022.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parc. č. 3287/32, o výměře 16 m2, druh orná půda v k.ú. Holašovice
jedinému žadateli za kupní cenu 20,- Kč/m2, tj. 320,- Kč.
Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019 – výhled

Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím 2014-2018
Vážení,
zastupitelstvo, které vzešlo z voleb do zastupitelstev obcí 2014 (dále jen „bývalé zastupitelstvo“), ve složení
Ing. Jan Jílek, Marie Vaňková, Ing. František Bürger, Radek Maxa, Milan Kukla, František Řezníček, Lukáš
Hála, Mgr. Jan Ambrož a Andrea Wolfová na svém posledním jednání bilancovalo program, na jehož plnění
se usneslo na začátku volebního období. Bývalé zastupitelstvo jednohlasně konstatovalo, že jednotlivé body
programu byly plněny či splněny či bylo alespoň započato s jejich plněním. Níže uvádím výňatek bodů
z programu, které bych chtěl vyzdvihnout, a zhodnocení plnění těchto bodů programu.
1)
realizace projektu výstavby kanalizačních sítí a ČOV v obci Jankov a Holašovice, s podporou zdrojů
EU programů 2014+ , podporou státního rozpočtu České republiky a Jihočeského kraje dle připraveného
projektového záměru, - tento bod programu byl projektově připraven a dále byla vypsána dvě
výběrová řízení, na základě kterých však nemohl být vybrán dodavatel z důvodů dotačních podmínek,
2)
vybudování nové hasičské klubovny SDH Jankov v opraveném objektu hasičské zbrojnice v obci
Jankov – tento bod programu byl splněn v roce 2015,
3)
výstavba nového „Víceúčelového obecního domu“ v k.ú. Holašovice, vybudování nového zázemí pro
SDH Holašovice a obec Jankov, stavba bude vybudována dle odsouhlaseného a zpracovaného projektového
záměru, stavba bude realizována v případě získání mimorozpočtových finančních prostředků z dostupných
zdrojů EU, MMR popř. KÚ JčK – tento bod programu byl splněn v roce 2017,
4)
hasičskou zbrojnici v Holašovicích zrekonstruovat na hasičské muzeum a funkční kovárnu dle
schváleného připraveného projektového záměru, stavba bude realizována v případě získání
mimorozpočtových finančních prostředků z dostupných zdrojů EU či KÚ JčK a pouze v případě, že bude
zrealizována a zkolaudována výstavba nového „Víceúčelového obecního domu“ v Holašovicích – tento bod
programu byl splněn v roce 2018,
5)
realizace kamenných vjezdů do hospodářských statků z návesního prostoru v Holašovicích - tento
bod programu byl projektově připraven a další kroky z důvodu plánované realizace ČOV činěny
nebyly,
6)
rekonstrukce požární nádrže v Jankově na „formu“ typického návesního rybníka s retenční
schopností a s možností drobného chovu ryb – tento bodu programu byl splněn v roce 2017
7)
oprava návesní kaple sv. Víta v Jankově (exteriér, zídka, interiér, vitráže apod.) – tento bod
programu byl splněn v roce 2017,
8)
během funkčního období iniciovat prosazení změny územního plánu v obou místních částech za
účelem možné výstavby nových RD – změna územního plánu byla zahájena,
9)
zabezpečit funkční poskytování služeb v obcích pro místní občany a návštěvníky (hostinská činnost,
podpora turistického ruchu, provoz prodejen smíšeného zboží, další drobné služby apod.) – na konci
volebního období se podařilo obnovit provoz obou prodejen smíšeného zboží,
10)
podpora vlastníků památkově chráněných objektů v Holašovicích formou materiální pomoci či přímo
realizací oprav fasád návesních štítů – v roce 2015 byla realizována přímo oprava fasád návesních štítů
těch vlastníků, kteří měli o opravu zájem, dalším vlastníkům byla poskytnuta materiální pomoc a to i
v následujících letech,
11)
v případě souhlasu všech dotčených vlastníků opravit na jednotný styl za pomocí státních či
evropských finančních prostředků kamenné zídky okolo sadů a zahrad v Holašovicích, popř. dobudovat
jejich chybějící části – tento bod programu byl dotažen do fáze přípravy prohlašování zídek za
nemovité kulturní památky,
Za volební období 2014-2018 se podařilo získat dotační prostředky v celkové výši cca. 17,743.237,00 Kč.
Z pohledu zastupitelstva se jedná pro Obec Jankov dosud o nejúspěšnější dotační období.

Petice a další dokumenty proti soudržnosti obce
Jak jistě již někteří víte, tak v povolebním čase níže podepsaní občané společně sepsali několik dokumentů
nazvané např. jako „petice“ nebo „otevřený dopis“, které adresovali na nejrůznější úřady v ČR jako např.
úřad vlády nebo krajský úřad. Kolik těchto dokumentů bylo skutečně sepsáno a odesláno nevíme, ale
postupně na obecní úřad docházejí žádosti kompetentních úřadů o naše vyjádření. Vzhledem k obsahu petic,
které se vymezují proti soudržnosti obce, zastupitelstvo jednohlasně s požadavky a stanovisky petentů
nesouhlasí, což vyjádřilo v zápise zastupitelstva z jeho posledního zasedání. Nicméně jako zastupitelé jsme
nuceni se požadavky těchto občanů zabývat, a proto jsme petenty pozvali na zastupitelstvo obce, které se
bude konat 28.12.2018 od 17:00 hod. na obecním úřadě. Považujeme přinejmenším za slušné, aby petenti
připomínky, které k fungování obce mají, nejprve projednali se zvolenými zástupci občanů, což měli učinit
zprvu. Doufáme, že nesrovnalosti a nedorozumění, které petenty vedly k jejich postupu, se na tomto jednání
vyřeší.
Níže přikládáme jednu z petic a vyjádření adresované dotazovanému úřadu:

Vyjádření zastupitelstva obce Jankov u ČB k obdržené Žádosti MV ČR o vyjádření k petici na oddělení vesnice
Holašovice UNESCO od obce Jankov v okrese České Budějovice
Dne 26.11.2018 obdržel starosta obce Jankov od Ministerstva vnitra ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
žádost o vyjádření k obdržené petici na oddělení vesnice Holašovice UNESCO od obce Jankov v okrese České
Budějovice. Tuto petici dne 13. listopadu 2018 předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš postoupil v souladu
s § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ministru vnitra k přímému vyřízení. Petici tří podepsaných
občanů vesnice Holašovice (Josef Klimeš, Jan Šturma a Josef Trantina), v níž požadují v souvislosti s oddělením této
části obce od obce Jankov změnu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Změna tohoto zákona by měla spočívat v tom, že by se omezující podmínka v jeho § 21 odst. 1 týkající se počtu
obyvatel neuplatnila pro „obce mimořádného významu nesoucí titul UNESCO“. K samotné právní úpravě oddělování
částí obce je třeba poznamenat, že podmínky, za nichž se může část obce oddělit, stanoví § 21 odst. 1 zákona o
obcích. Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma obcemi
nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek; po oddělení musí mít alespoň 1000 občanů. Stejné
podmínky musí splňovat i obec po oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním
referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.

Starosta předložil tuto žádost a Petici zastupitelstvu obce na řádně svolaném zasedání zastupitelstva obce Jankov
dne 29.11.2018, kde seznámil zastupitelstvo s jejím obsahem a po krátké diskusi se přítomní zastupitelé usnesli
následovně a pověřili starostu obce zasláním žadateli takto strukturované odpovědi:
„Zastupitelstvo obce Jankov zásadně nesouhlasí s jakýmikoli snahami o odtržení osady Holašovice od obce Jankov,
ba naopak jednohlasně podporuje současný stav samosprávního uspořádání obou obcí. Jakékoli takovéto snahy se
v případě našich obcí (Jankov u ČB a Holašovice UNESCO) nezakládají na racionální úvaze žádosti Petentů, kdy se
jedná o zjevnou neznalost procesního a samosprávního fungování obce Jankov a osady Holašovice. Podotýkáme, že
tyto podobné aktivity a snahy oddělit obě obce již zde byly v r. 2004/2005 s negativním výsledkem, jež narazily na
shodné zákonné překážky a nakonec vyústily až v odvolání tehdejšího starosty a místostarostky obce. Následně
zvolená zastupitelstva obou obcí v posledních 12 letech za pomoci zvýšené komunikace s občany obou obcí, jejich
významné podpoře a důvěře, prosazením a podpořením celé řady potřebných investičních i neinvestičních aktivit
v obou obcích jak formou grantových programů, tak rozpočtu obce, to vše mělo za následek jednoznačnou zvýšenou
podporou komunitního, kulturního a celkově veřejného života v obci, čehož by jednoznačně nemohlo být dosaženo,
pokud by obce nebyly v tomto samosprávním uspořádáním a neměly možnost sestavovat rozpočet a čerpat tak
dostupné grantové programy. Do uvedené „Petice“ jsme nikde za posledních 12 let nezaznamenali žádné takovéto
snahy a tendence o odtržení obcí ani ze strany občanů či případně obdobného doporučení dotčených institucí státní
správy a samosprávy. Podotýkáme, že v posledních dvou volebních obdobích měla osada Holašovice v devítičlenném
zastupitelstvu vždy 5 mandátů (zastupitelů) s místní příslušností trvalého pobytu, aktuálně mají Holašovice 4
zastupitele s trvalým pobytem v této místní části“.
Toto stanovisko je součástí Zápisu/Usnesení č.08/2018 ze dne 29.11.2018.
Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ing. Jan Jílek
starosta

Úspěšný sportovec naší obce
Rádi bychom tímto zpravodajem pozvedli našeho olympionika Arnošta Petráčka, který letos oslavil již
27. narozeniny a o sportovní úspěchy nadále nemá nouzi. Tento Jankovák se v uplynulém roce stal
celkovým vítězem Mistrovství Německa v PARAPLAVÁNÍ odkud si přivezl také zlatou medaili. Dále se
stal vítězem Českého poháru v PARAPLAVÁNÍ, tedy získal další zlatou medaili. Ještě významnějších
úspěchů se mu podařilo v irském Dublinu, kde se konalo Mistrovství Evropy a odkud si přivezl dvě zlaté
medaile za disciplíny 50m znak a 50m volný způsob.
V následujícím roce 2019 čeká Arnyho sedm mezinárodních závodů v Evropě a Americe. Vrcholem sezóny
bude Mistrovství světa v Malajsii – Borneo.
Nezbývá než pogratulovat Arnymu k jeho letošním úspěchům a popřát mu úspěšný medailový rok 2019.
Za zastupitelstvo obcí Jankov a Holašovice
Marie Vaňková
PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
23.12. Vánoční troubení před Holašovickou kaplí
4. 1. Včelařský bál
25. 1. Holašovský hasičský bál – hostinec Holašovice
1. 2. Jankovský hasičský bál – KD Jankov
23. 2. Sportovní ples – KD Jankov
2. 3. Masopustní průvod v Holašovicích
10. 3. Dětský maškarní bál – KD Jankov

17:00
19:00
20:00
19:00
19:00
10:00
14:00

UPOZORNĚNÍ – výběr poplatků
od 18. 2. do 22. 2. v úředních hodinách na obecním úřadě
25. 2. od 9:30 hod. do 11:30 hod. v Holašovicích v koloniálu
(Výše poplatků je uvedena na druhé stránce tohoto zpravodaje)
Seznam osob povinných k jednotlivým poplatkům nebude vyvěšen z důvodu nařízení GDPR, avšak je možné se
obrátit na obecní úřad, aby Vám byla sdělena výše Vaší poplatkové povinnosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPORT V OBCÍCH

Jubileum oslaví:

SK Jankov
Krajský přebor - dosavadní výsledky:

2. 1.
5. 1.
13. 1.
20. 1.
17. 2.
2. 3.
4. 3.
28. 3.

Eva Vénová
Vladimír Chromý
Magdalena Anderlová
Marie Bürgerová
Jaroslav Rosenfelder
Václav Maxa
Václav Holub
Richard Rudovský

60 let
70 let
60 let
81 let
75 let
65 let
89 let
60 let

ZVVZ Milevsko – SK Jankov

1:1

SK Jankov – TJ Osek

3:2

SK Rudolfov – SK Jankov

2:2

SK Jankov – Třeboň

1:1

FK Protivín – SK Jankov

0:1

SK Jankov – Sokol Želeč

0:0

Navždy jsme se rozloučili:

Hluboká – SK Jankov

1:3

Růžena Hálová
Jiří Burda

SK Jankov – TJ Dražice

3:0

TJ Blatná – SK Jankov

2:0

SK Jankov – Lom

0:1

Katovice – SK Jankov

2:1

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

PS

Češnovice

1. místo (2 týmů)

7:00 – 12:00

PS

Bavorovice

1. místo (3 týmů)

Pátek :
KONTAKTY NA OÚ

SDH Jankov
ŽENY- výsledky:

MUŽI - výsledky:

Tel.:

387 982 133

PS

Češnovice

1. místo (4 týmů)

GSM:

725 031 287

PS

Bavorovice

6. místo (9 týmů)

Email:

obec@jankovcb.cz

DĚTI - výsledky:
PL

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

Chrášťany

6. místo (6 týmů)

- více informací na www.sdhjankov.cz
SDH Holašovice
MUŽI - výsledky:
JČHL Mydlovary

neplatný pokus

JČHL Lišov

14. místo (35 týmů)

JČHL Chlum u Křemže

neplatný pokus

*JČHL – Jihočeská hasičská liga (www.jchl.cz)
*PL – soutěž mladých hasičů Plamen
*PS – pohárová soutěž

