Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Prosinec 2020

Sdělení
p ro o b č a n y

obcí Jankov a Holašovice
Prosinec 2020
Perníkový model, holašovické usedlosti čp. 16, který vyrobila paní Lenka
Přibylová z firmy Studnické perníčky získal zlatou medaili na Moravském
cukrářském šampionátu Flora Olomouc 2020. Perníková plastika 3d modelu vznikla na základě papírového modelu holašovické usedlosti čp. 16,
který připravila pro didaktické účely Ing. arch. Michaela Špinarová.
Použito bylo 9kg těsta a přibližně 2,5l cukrové polevy.
Rozměr perníkové usedlosti je 90x55cm.
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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a již cca za měsíc
budeme opět bilancovat právě dobíhající rok
2020. A budeme se ptát: „Jaký to byl vlastně
rok?“ Pokud zde nechci být příliš expresivní,
tak bych řekl: „Byl to rok přinejmenším
nevšední - takový, jaký jsme doposud
nezažili a to jsou mezi námi velcí pamětníci.“
A v případě našich obcí ještě umocněný
stavbou „století“, kterou je budování nové
kanalizace a ČOV, což nás všechny do jisté
míry, někoho více a někoho méně, ale
všechny společně také omezuje a ještě nějaký
ten pátek omezovat bude.
Mrzí mě, že zde aktuálně nelze přinést
více příznivějších zpráv z dění v našich
obcích, především ze společenských aktivit.
V tomto směru je to po celý rok šedé, ponuré
a skličující, protože jakýkoli společenský
život se vpravdě kvůli koronavirovým
opatřením zastavil.
Bohužel, tímto stavem bude ovlivněno
i nadcházející adventní období, kdy jsme byli
nuceni zrušit tradiční posezení a setkání
našich seniorů, hromadné rozsvěcování
vánočních stromů (které ale ozdobíme),
tradiční stavění staročeského betléma
a pořádání Mikulášské nadílky s hrátkami
s čertem. Velká škoda, protože tyto akce již
patří k tradičnímu předvánočnímu koloritu
a folkloru našich obcí.
Přeci jen, přes výše uvedené, vesměs pro
nás negativní zprávy, zkusím úvodní slovo
vybalancovat něčím, co se podařilo a mělo
by nám udělat radost. S potěšením oznamuji,
že dokončujeme práce na komplexní
rekonstrukci exteriéru a interiéru návesní
kaple sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích.
Vše ve smluvním termínu a rozpočtu.
Velice rád konstatuji, že rekonstrukce je to
po všech směrech velice zdařilá, kaple bude
krásná a myslím si, že by si nikdo z našich
spoluobčanů neměl nechat ujít její prohlídku
a připravované slavnostní otevření a svěcení,
které plánujeme na tradiční Holašovickou
pouť koncem května 2021.
Při této příležitosti jsme po mnoha
desetiletích obnovili i pomníček vzpomínce
padlému místnímu občanovi v I. světové
válce, kterým byl pan Franz Mühlpeck.
Pomníček byl dle dobových fotografií
umístěn za zadní částí kaple sv. Jana
Nepomuckého. Jsem velmi rád, že jsme
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v tomto směru navázali na jedinečnou
a velice zdařilou rekonstrukci Jankovské
kaple sv. Víta.
Dále, ve spolupráci s Agenturou přírody
a krajiny, která poskytla na projekt dotaci
ve výši 95% vynaložených nákladů, byla
vysázena smíšená alej v počtu cca 90 ks
stromů podél polní cesty k Holašovickému
(Zábořskému) rybníku. Akce je opět
všeobecně hodnocena jako velice zdařilá
i prospěšná a věříme, že za několik let
bude vysazené stromořadí poskytovat
přirozený biokoridor, který rozdělí rozsáhlé
zemědělské lány.
V souvislosti se stavbou nové kanalizace
a ČOV mnohde paralelně probíhá i řešení
protipovodňových opatření včetně řešení
svedení dešťových vod do stávající dešťové
kanalizace. Je nutné toto vyřešit ihned,
pokud je to stavebně možné, jelikož nebude
přijatelné a ani realizovatelné pak několik
let do nových komunikací tzv. sáhnout
a pro případného žadatele to bude velice
složitá komplikace.
Zastupitelstvo obce se do konce roku 2020
sejde ještě jedenkrát v měsíci prosinci
a termín bude oznámen na úřední desce
v zákonné lhůtě ve druhé polovině prosince,
kdy jedním ze zásadních dokumentů
bude projednání a schválení vyrovnaného
rozpočtu obce Jankov a možnosti získání
dotací na plánované akce roku 2021.
Závěrem mého úvodního slova bych Vám rád
popřál klidný a pokojný nadcházející advent.
Prožijte toto období především ve zdraví
a se svými blízkými tak, jak si přejete.
Byl bych rád, kdyby příští rok 2021 byl pro
nás všechny opět rokem „normálním“, kdy
bychom se vrátili do běžného života bez
roušek a mohli se bezpečně každodenně
potkávat, zazpívat si a zatančit o slavnostech
a bálech, posedět u piva, vína či kávy
a popovídat si. Chtěl bych nám všem popřát
vzájemný respekt a pochopení, které v této
neklidné době potřebujeme. A pokud nám to
aktuální situace a počasí dovolí, uspořádáme
před Vánocemi výlov obecního rybníka
Nekysel v Holašovicích, kdy bude opět možné
si za jednotnou cenu zakoupit kapra třeba
i na vánoční stůl.
Mějte se krásně a těším se snad již brzy
Jan Jílek – starosta
osobně na viděnou.
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Vybrané informace
z jednání zastupitelstva Obce Jankov:
Na zasedání zastupitelstva dne 26.11.2020 byl schválen starostou předložený návrh
rozpočtu na rok 2021 jako vyrovnaný, jak na své příjmové, tak výdajové straně, při
aktuální predikci snížení daňových příjmů o cca 20 % (tzn. o cca 1,3 mil Kč nižší daňové
příjmy). V připravovaném rozpočtu na r. 2021 byl zohledněn i přijatý návrh Poslanecké
sněmovny ČR ohledně zrušení zdanění superhrubé mzdy. Návrh zákona ještě není
definitivní a Senát, jako horní komora PS ČR tento „paskvil“, jak to s oblibou nazývají
opoziční i někteří koaliční politici, s největší pravděpodobností vrátí k projednání dolní
komoře PS PČR. Jedná se o to, že podle výpočtu Národní rozpočtové rady bude zrušení
superhrubé mzdy podle přijatého návrhu znamenat výpadek celkových daňových
příjmů ve výši 88 miliard korun. Z toho by o 58,1 miliardy korun přišel státní rozpočet,
o 7,8 miliardy rozpočty krajů a o 22,1 miliardy korun příjmy obcí. A toto je nutné dále
promítnout i do právě připraveného rozpočtu na r. 2021.

Do návrhu rozpočtu na r. 2021 jsme připravili tyto akce:
a.	Smluvní náklady rozpočtu r.2021 ve výši cca 5,3 mil Kč na dostavbu
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
b.	Vybudování nového zastřešené pergoly – Formanka Jankov
– bez možnosti získání dotace
c.	Položení nového asfaltového povrchu v celé délce na místní komunikaci
východní humna Holašovice – možnost získání dotace POV
d.	Vícepráce kanalizace (PD tlaková kanalizace k Dobešům + plánovaná výstavba nových
RD Holašovice) – bez možnosti získání dotace
e.	Vícepráce stavba kanalizace obě osady - stávají práce – bez možnosti získání dotace
f.	Náklady na rekultivaci a regeneraci obecních lesů
– možné získat dotaci z Jihočeského kraje
g.	Revitalizace rybníka Voletíny k.ú. Jankov – možnost získání dotace z MZe
h.	Splácení úvěru a úroků Česká spořitelna a.s.
i. 23. ročník Selské slavnosti Holašovice
j. Z
 pracování pasportu místních komunikací a pasportu a projektu svislého dopravního
značení obou obcí – bez možnosti získání dotace
k.	Rozpočtová rezerva

Zastupitelstvo na svém zasedání dále projednalo Dodatek č.1/2021 ke smlouvě o převodu
odpadu do vlastnictví a o poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady
na území obce a místních částí na rok 2021 s firmou RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o. Dodatek
řeší zvýšení cen za služby svozu a uložení odpadu v důsledku meziroční inflace a nárůstu
minimální mzdy, což cenu navyšuje za svozový den o 100 Kč, likvidace papíru z 200 Kč/
výsyp na 300 Kč/výsyp a likvidace skla z 250 Kč/výsyp na 300 Kč/výsyp. Celkový roční
nárůst nákladů na likvidaci odpadů bude pro naši obec činit 17 500 Kč s DPH. Zastupitelstvo
se rozhodlo, že tento nárůst nepromítne do ceny poplatku za Svoz a uložení odpadu vč.
separace. V tabulce níže vám předkládáme seznam všech komunálních poplatků na r. 2021
v porovnání s roky uplynulými.
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Přehled a porovnání komunálních poplatků Obce Jankov
Svoz a uložení TKO

Stav

Stav

Položka/rok

2019

2020

2021

2 645,00 Kč

2 645,00 Kč

2 745,00 Kč

Cena za svozový den s DPH

Návrh

Cena za 1t skutečně převzatého odpadu s DPH

793,50 Kč

794,50 Kč

795,50 Kč

Poplatek stanovený státem (dle zákona) pro rok s DPH

575,00 Kč

575,00 Kč

575,00 Kč

Separace Pĺast 1x14 dní cena za nádobu/vývoz za ks

300,00 Kč

300,00 Kč

300,00 Kč

Separace Sklo 1x měsíčně cena za nádobu/vývoz za ks

250,00 Kč

250,00 Kč

300,00 Kč

200,00 Kč

300,00 Kč

Separace Papír výsyp za ks
Separace Kovy - 1x měsíčně

120,00 Kč

120,00 Kč

120,00 Kč

Finanční rezerva

115,00 Kč

115,00 Kč

115,00 Kč

Stanovený poplatek os/rok
– osoba nad 15 let až do 75 let věku

550,00 Kč

750,00 Kč

750,00 Kč

Osoba do 15 let věku

zdarma

zdarma

Osoba nad 75 let věku

zdarma

zdarma

550,00 Kč

750,00 Kč

750,00 Kč

3 000,00 Kč

3 630,00 Kč

3 630,00 Kč

3.000,- Kč

3.630,- Kč

3.630,- Kč

Skutečnost

Skutečnost

Odhad

Náklady TKO + NKO

330 385,00 Kč

345 000,00 Kč

370 000,00 Kč

Příjmy TKO + NKO

240 000,00 Kč

Chalupáři (z nemovitosti)
Podnikatelé vč DPH
ZD Skalka vč.DPH

234 970,00 Kč

238 289,00 Kč

Třídění odpadu EKO KOM - příjem

28 815,00 Kč

47 250,00 Kč

50 000,00 Kč

Rozdíl - úhrada Obec Jankov z rozpočtu

66 600,00 Kč

59 461,00 Kč

80 000,00 Kč

Poplatky ze psa
Starobní důchodci
ostatní
další pes - plus

50,00 Kč

50,00 Kč

50,00 Kč

100,00 Kč

100,00 Kč

100,00 Kč

50,00 Kč

50,00 Kč

50,00 Kč

5,00 Kč/
osoba/den

21,00 Kč/
osoba/den

21,00 Kč/
osoba/den

5,00 Kč/m2/den

5,00 Kč/m2/den

5,00 Kč/m2/den

1 000,00 Kč

3 000,00 Kč

3 000,00 Kč

2019

2020

2021

50,00 Kč

60,00 Kč

60,00 Kč

Poplatek z pobytu
sazba poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství
sazba poplatku
příležitostný zábor veřejného prostranství
– svatby, hony, konference, apod
Poplatky za stočné
stočné na rok vč DPH

Zastupitelstvo obce projednalo příjmy ze zpoplatnění parkoviště u Turistického
informačního centra Holašovice, které předkládáme v tabulce níže. V průběhu následujících
měsíců bude instalován nový parkovaní automat, který již bude umožňovat i platby
prostřednictvím platebních karet (Pay Credit Card).
Parkovné výběr celkem

Poskytovatel –
firma Parking
Pro s.r.o.

Provozovatel
– Obec Jankov

Měsíc

Parkovací
automat

Počet
transakcí

Počet SMS
transakcí

Parkovné
výběr PA

Parkovné
SMS

Nájemné
vč. DPH

Odvod celkem
Provozovateli
vč. DPH

LEDEN

–

–

–

–

–

–

–

ÚNOR

–

–

–

–

–

–

BŘEZEN

–
COVID-19

DUBEN

COVID-19

KVĚTEN

HOLASO

35

8

2 138 Kč

580 Kč

1 087 Kč

1 631 Kč
11 914 Kč

ČERVEN

HOLASO

295

20

18 417 Kč

1 440 Kč

7 943 Kč

ČERVENEC

HOLASO

1759

81

111 413 Kč

5 240 Kč

46 661 Kč

69 992 Kč

SRPEN

HOLASO

1849

85

115 932 Kč

5 260 Kč

48 477 Kč

72 715 Kč

ZÁŘÍ

HOLASO

877

46

55 956 Kč

2 760 Kč

20 551 Kč

38 165 Kč

ŘÍJEN

HOLASO

403

18

13 589 Kč

1 360 Kč

5 232 Kč

9 717 Kč

129 951 Kč

217 155 Kč

ZÁŘÍ

Doplatek provize parkovného za předešlé měsíce

13 021 Kč

LISTOPAD
PROSINEC
CELKEM
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Zastupitelstvo dále mj. vzalo na vědomí rezignaci na post zastupitele obce
Mgr. Jana Ambrože, kdy jako své důvody uvedl dlouhodobou pracovní vytíženost,
rodinné povinnosti a nesouhlas s některým jednání obce Jankov vůči místním občanům.
Zastupitelstvo bude nadále pracovat v osmi zastupitelích (v uplynulých komunálních
volbách nebyl na kandidátní listině žádný náhradník). Obec Jankov děkuje
panu Mgr. J. Ambrožovi za práci a aktivity, které po dobu výkonu svého mandátu
pro obec vykonal a přeje mu hodně dalších osobních i pracovních úspěchů.
Veškeré detailní informace o činnosti zastupitelstva obce Jankov najdete v zápisech/usneseních,
které jsou přístupné v plném znění na www.jankovcb.cz. Detailnější rozpis finančních akcí
a dotací přinášíme na dalších stranách tohoto informačního sdělení pro naše občany.

oprava vjezdů v holašovicích

Holašovice č.1 s opraveným vjezdem

Zpracování nového pasportu místních
komunikací a dopravního značení
V souvislosti s úpravou povrchů
po vybudování kanalizace a kanalizačních
přípojek obec Jankov v roce 2021 přistoupí
k nové pasportizaci místních a účelových
komunikací ve správě obce Jankov
a ke zpracování pasportu a projektu
svislého a vodorovného dopravního značení
v obou osadách. Toto vyústí následně
i v dodávky a montáže dopravního značení.
Jedná se o pasportizaci stávajícího stavu
dopravního značení a dále o zhotovení
projektu značení tak, aby bylo v souladu
s platnými technickými podmínkami
a normami. Výsledkem je kompletní
projednání projektové dokumentace
dopravního značení (stanovení místní

úpravy provozu) dle zákona č. 361/2000 Sb.,
O provozu na pozemních komunikacích se
všemi dotčenými subjekty jako dopravní
inspektorát Policie ČR, silniční správní
úřad, atd. Pokud mají občané ke stávající
místní úpravě jakékoli připomínky,
předejte je prosím písmeně do konce
tohoto roku na obecní úřad Jankov.
Od některých spoluobčanů jsme již tyto
připomínky obdrželi. Negarantujeme,
že bude výsledek projednán a vyřešen
plně dle představ občanů, ale jakékoli
podněty jsou samozřejmě vítány.
Tato práce s dostavením se kýženého
výsledku je v řádu na cca 6-9 kalendářních
měsíců od podpisu smlouvy.
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Přehledný seznam realizovaných akcí včetně
jejich schválené grantové podpory za rok 2020
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Ukončeno

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Hotovo

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

V realizaci /
schváleno

Podpora JčK
– rozpočet Jč. Kraje 2020

V realizaci

Finacování výše uvedený
dotační titul

Ukončeno

Rozpočet obce

Ukončeno

Rozpočet obce

Žádost podána

Program Mze - Finanční
příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích

Realizace akce
průběžně 2020

Rozpočet obce

Ukončeno

Rozpočet obce

Odloženo
na r. 2021

Rozpočet obce

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata stodola
Hospoda
Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata stodola
Hospoda, další práce
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek
Oprava sjezdů z místní
komunikace do historických
objektů na návsi v Holašovicích“
Vyúčtování nákladů
na hopodaření v obecních
lesích za r. 2019
Tržby za prodej vytěženého
dřeva 2019
Kompenzace ušlých tržeb
za prodej vytěženého dřeva
za r. 2019
Náklady na hospodaření
v obecních lesích v r. 2020
(těžba, úklid, výsadba,
ošetřování,
chemická ochrana etc.)
Oprava oplocení u IC Holašovice
- severní strana
Nový parket k podiu
Selské slavnosti Holašovice

Ukončeno

Rozpočet obce

Výměmna vrat u HZ Jankov

Ukončeno

Rozpočet obce

Ukončeno

Rozpočet obce

Odloženo
na r. 2021

Rozpočet obce

V realizaci

Rozpočet obce

Odloženo
na r. 2021

Rozpočet obce

Malířské opravy a nátěr
fasády HZ Jankov
Zednické opravy fasády
HZ Jankov
Vybudování pergoly
u formanky Jankov
Oprava a úprava vodovodních
hydrantů osada Holašovice
Posílení vodních zdrojů pro
zásobování obyvatel pitnou
vodou osada Holašovice

Ukončeno

Rozpočet obce a uvedený
dotační titul MKČR,
administrováno přes JčK

Ukončeno

Program OPŽP - AOPK

V realizaci

Rozpočet obce a níže uvedený
dotační titul JčK POV

V realizaci/
schváleno

GP MAS BLN – iROP podpora
nemovitých kulturních památek
a památek UNESCO
Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly
(převod částky z r. 2019)
GP Mze - Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice
(převod dotace z r. 2019)
Individuální dotace
JčK - podpora výstavby
vodohspodářské infrastruktury

V realizaci
V realizaci/
schváleno
V realizaci/
schváleno

Veřejné informační služby
knihoven
Výsadba stromové aleje okolo
polní cesty p.č. 4109
v k.ú. Holašovice
Rekonstrukce návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého
Holašovice UNESCO
Rekonstrukce návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého
Holašovice UNESCO
Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve výši/přidělená
dotace vč. DPH
270 000,00 Kč

590 000,00 Kč
700 000,00 Kč
796 939,00 Kč
1 111 996,00 Kč
548 390,00 Kč
486 371,00 Kč

400 000,00 Kč

92 726,00 Kč

46 363,00 Kč

145 968,00 Kč
49 897,00 Kč
35 337,00 Kč

200 000,00 Kč

27 008,00 Kč

18 000,00 Kč

242 013,00 Kč

229 912,00 Kč

1 972 302,00 Kč
1 873 687,00 Kč
33 464 132,45 Kč

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

23 511 000,00 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč
39 128 318,45 Kč

31 399 523,00 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2020
7 728 795,45 Kč
Pozn. u akcí označených písmem „kurzíva“ jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci
Plné znění zápisů/usnesení ze zastupitelstev obce Jankov naleznete na http://www.jankovcb.cz/urad-obce/vyhlasky-a-narizeni/zapisy-zastupitelstva/
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Informace o stavu a další etapizaci
stavebních prací akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Počátkem září jsme byli nuceni
na pravidelném jednání kontrolního
dne stavby „Kanalizace a ČOV Jankov
a Holašovice“ za účasti pozvaných
statutárních zástupců zhotovitele, firmy
Proteren a.s., přijmout zásadní rozhodnutí,
které vyplývalo z vyhodnocení aktuálního
stavu plnění harmonogramu prací dle
uzavřené smlouvy o dílo. Vzhledem
k cca dvouměsíčnímu skluzu v dodávkách
stavebních prací způsobenou především
situací ohledně COVID-19 a tím ohrožení
data plánovaného ukončení stavby (dle
aktuální Smlouvy o dílo do 10. 12. 2020), bylo
rozhodnuto, že zahájíme kroky k prodloužení
realizace stavby o celých 5 měsíců, tzn.
do 31. 5. 2021, kdy by měla být stavba
kompletně předána Objednateli a zahájena
žádost o vydání tzv. zkušebního provozu
stavby, který by měl trvat 12 kalendářních
měsíců. Během těchto měsíců se budou moci
připojovat samotní občané (předpokládáme
od července/srpna 2021). Pokyny k uvedené
činnosti a způsobu připojování zašleme
během jarních měsíců s předstihem
a vysvětlením. Do vydání tohoto veřejného,
písemného povolení k individuálnímu
připojení ze strany obce Jankov je přísně
zakázáno se na páteřní kanalizaci a ČOV

individuálně napojovat. Věříme, že
po kladném vyhodnocení zkušebního
provozu požádáme o konečnou kolaudaci
stavby a následně začneme uzavírat
s vlastníky nemovitostí smlouvy o připojení
na soustavu kanalizace a ČOV v dané
místní části. Díky prodloužení termínu
dokončení stavby jsme byli nuceni požádat
o prodloužení i Ministerstvo zemědělství,
Českou spořitelnu – prodloužení čerpání
úvěru a Jihočeský kraj. Věříme, že se nám
do tohoto termínu již podaří vše řádně
dokončit včetně terénních prací a zbavíme
se tak již aktuálně velice významné,
dlouhodobé zátěže v obou obcích. Je to pro
nás všechny velice náročné, ale je potřeba si
uvědomit, že opravdu budeme mít na několik
desetiletí v této souvislosti „pokoj“.
Rád bych zde poděkoval všem členům
SK Jankov, kteří brigádně pomáhají
s úpravou krajnic a dosypáním zeminy
ke komunikacím a na stavbou zasažená
prostranství. Ještě nás do konce roku čeká
jedna takováto brigáda, která pomůže
s terénními úpravami po asfaltech v právě
probíhající etapě.
Níže přinášíme novou a snad již konečnou
etapizaci akce stavby „Kanalizace a ČOV
Jankov a Holašovice“.
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Etapizace prací akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“

osada
JANKOV

stoka B : š 14 – 19 : do 11. 10. 2020
stoka B3 : š 1 – 7 : do 30. 11. 2020
asfalty I. Etapa : do 19. 10. 2020
asfalty II. Etapa : do 15. 12. 2020
ČOV : do 30. 4. 2021

osada
HOLAŠOVICE

stoka A : š 17 – 22 + STOKA A4 : š 1 – 2 : do 30. 11. 2020
stoka A : š 17 – 31 : do 31. 3. 2021
asfalty I. Etapa : do 19. 10. 2020
asfalty II. Etapa : do 15. 12. 2020
asfalty III. Etapa : do 15. 4. 2021
–:

8

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Prosinec 2020

Aktuální informace o financování akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Zde přinášíme informaci o aktuálním
vynaložení a čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů, úvěrové

smlouvy či rozpočtu obce na výše uvedenou
stavbu včetně všech finančních informací
o uzavřených smlouvách.
Celkové náklady
na realizaci akce bez
DPH

Přidělaná dotace
bez DPH

Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

GP Mze - Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov a Holašovice

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

26 011 000,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Smlouva BOZP

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

160 200,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Smlouva TDS

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

335 000,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

8 982 127,84 Kč

Datum vystavení

Výše úvěru

Úvěrová smlouva
ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

15. 11. 2019

13 000 000,00 Kč

F219/181

12. 12. 2019

10 255 204,61 Kč

2 744 795,39 Kč

F219/206

14. 1. 2020

8 958 793,32 Kč

1 296 411,29 Kč

F220/4

10. 2. 2020

7 724 122,18 Kč

1 234 671,14 Kč

F220/51

5. 6. 2020

7 352 352,43 Kč

371 769,75 Kč

F220/80

3. 8. 2020

7 076 555,33 Kč

275 797,10 Kč

F220/115

3. 11. 2020

6 799 517,71 Kč

277 037,62 Kč

Datum vystavení
Čerpání dotace MZe

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171

26 011 000,00 Kč
23 511 000,00 Kč

6. 3. 2020

21 920 687,29 Kč

1 590 312,71 Kč

F220/23

3. 4. 2020

19 568 056,46 Kč

2 352 630,83 Kč

2 500 000,00 Kč

F220/33

7. 5. 2020

16 591 645,91 Kč

2 976 410,55 Kč

F220/34

5. 6. 2020

14 588 372,87 Kč

2 003 273,04 Kč

F220/73

14. 7. 2020

12 529 871,78 Kč

2 058 501,09 Kč

F220/79

3. 8. 2020

11 089 988,03 Kč

1 439 883,75 Kč

F220/90

1. 9. 2020

10 532 861,25 Kč

557 126,78 Kč

5. 10. 2020

4 992 048,62 Kč

5 540 812,63 Kč

3. 11. 2020

1 381 299,72 Kč

Datum vystavení

3 610 748,90 Kč

Platba

Čerpání bez DPH

Smluvní částka

Čerpání bez DPH

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171

18. 11. 2019
Datum vystavení

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

4 491,54 Kč

160 200,00 Kč

FA122111191

21. 11. 2019

140 000,00 Kč

20 200,00 Kč

FA121902203

19. 2. 2020

130 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120603204

6. 3. 2020

120 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120204205

2. 4. 2020

110 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120505206

5. 5. 2020

100 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120806207

8. 6. 2020

90 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA121007208

10. 7. 2020

80 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA121008209

10. 8. 2020

70 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1209092010

9. 9. 2020

60 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1208102011

8. 10. 2020

50 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA1204112012

4. 11. 2020
Datum vystavení

Smlouva TDS

Čerpání bez DPH

18. 11. 2019

F220/114

Smlouva BOZP

Výše dotace

Čerpání bez DPH

F220/12

F220/102

Vlastní zdroje
- účty obec Jankov

38 708 927,84 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

40 000,00 Kč
Smluvní částka

10 000,00 Kč
Čerpání bez DPH

335 000,00 Kč

FA132111191

21. 11. 2019

295 000,00 Kč

FA131902203

19. 2. 2020

275 000,00 Kč

40 000,00 Kč
20 000,00 Kč

FA130603204

6. 3. 2020

255 000,00 Kč

20 000,00 Kč
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FA130204205

2. 4. 2020

235 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130505206

5. 5. 2020

215 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130806207

8. 6. 2020

195 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA131007208

10. 7. 2020

175 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA131008209

10. 8. 2020

155 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1309092010

9. 9. 2020

135 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1308102011

8. 10. 2020

115 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA1304112012

9. 10. 2020

95 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby "Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice"
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31 194 874,11 Kč
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Nepovolený zábor pozemků
ve vlastnictví obce Jankov
Rádi bychom touto formou občany obou
obcí upozornili, že v letošním roce byl ze
strany obecního úřadu Jankov zaznamenán
četný a nepovolený zábor pozemků
(veřejného prostranství) ve vlastnictví
obce Jankov místními občany ke složení
materiálu či odstavení stavebního
zařízení. A tento zábor nebyl krátkodobý
tzn. na den či dva, na přechodnou dobu,
ale v řádu několika týdnů. Podotýkáme,
že toto nesouvisí s probíhající akcí,
kterou je stavba kanalizace a ČOV v obou
osadách. Upozorňujeme, že již několik
let platí tzv. Obecně závazná vyhláška
(OZV), která tuto problematiku řeší
a upravuje. Předpokládáme, že by se Vám
jako vlastníkovi pozemku také nelíblo,

pokud by si obec na Váš pozemek složila
materiál, odstavila zařízení či jej přechodně
zabrala k vlastním aktivitám, a to vše bez
předchozího povolení či domluvy. V této
souvislosti jsme se rozhodli, že od 1. 1. 2021
nebudeme takovéto jednání více tolerovat
a budeme postupovat dle platné OZV.
Věřte, že v žádné z okolních obcí takového
jednání nepřipouští a netolerují a míra
tolerance naší samosprávy je naprosto
bezprecedentní. Naučme se respektovat
vlastnická práva a vztahy. Neříkáme
a netvrdíme, že za takovýto zábor bude
ve všech případech obec požadovat poplatek
dle OZV, ale jednoznačně vzájemnou
komunikací dosáhneme více a vyhneme se
případným nepříjemnostem.

Parkování Holašovice náves – opatření
S odvoláním na výše uvedenou OZV
(poplatek za zábor veřejného prostranství
a obecních pozemků) a v souvislosti s tím,
že právě probíhá komplexní realizace oprav
a rekonstrukce návesních vjezdů do objektů
na návsi Holašovice a terénní úpravy
po budování kanalizace v obou obcích,
přinášíme níže uvedené informace obecního
úřadu Jankov. S ohledem na to, že na tyto
akce byly získány finanční prostředky,
které se váží jen k majetku obce Jankov
(veřejné prostranství – vjezdy v Historické
vsi Holašovice UNESCO a další veřejná
prostranství v obcích, kterých se úpravy
týkají), přijal obecní úřad obce Jankov
následující pravidla a opatření. Věříme,
že do konce roku 2020 budou všechny
vjezdy v Holašovicích řádně dokončeny
dle stavebního povolení a závazného
stanoviska a provedeny terénní úpravy tak,
aby bylo možné plnohodnotně využívat
přístupy do všech návesních objektů.
Dále, že do konce března roku 2021 budou
provedeny finální terénní úpravy po stavbě
kanalizace a ČOV na prostranstvích obce
okolo cest a na návsích. Znamená to,
že od 1. 4. 2021 platí „nulová tolerance“
permanentního využívání vjezdů do pam.
objektů v Holašovicích pro stání všech
automobilů a stání na veřejných a zelených
plochách v obou obcích. Pokud jsou

dvory či objekty z jakéhokoli důvodu
dlouhodobě nepřístupné, je možné využít
jiné, odstavné zpevněné plochy (např.
parkoviště u Informačního centra nebo
jiné, obcí určené zpevněné odstavné
plochy). Není možné ani využívat jiné
veřejné prostranství obou obecních návsí
a pozemků okolo místních komunikací
(zeleň) za účelem stání a odstavení vozidel.
Je nutné toto začít respektovat. Velice
podobně k této problematice přistupují
jiná města a obce a někde je to dokonce
řešeno i pokutou. Samozřejmě pro
potřeby složek IZS, návštěv či případné
rezidentní stání pro potřeby zastavení
na dobu určitou nepřesahující 1 hodinu,
složení a vyložení nákladu, osob apod.
je toto stání respektováno. Pokud bude
toto od výše uvedeného data soustavně
porušováno, bude to bráno jako nepovolený
zábor veřejného prostranství a bude
osobě (osobám), které toto nerespektují,
účtováno dle sazebníku platné OZV. Většina
spoluobčanů, kteří v obou obcích bydlí,
toto již plně respektuje a nemá s tímto
sebemenší problém za což jim patří velký
dík. Proto je nutné si v zájmu komunity toho
vážit a respektovat to. Myslíme si, že opět
zde vzájemnou komunikací a respektováním
uvedeného dosáhneme více a vyhneme se
dalším případným nepříjemnostem.
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Vysazení nových alejí
v jankově a holašovicích

V Jankově (směr Holašovice)
a v Holašovicích (směr na Záboří)
byly v letošním roce založeny
dvě nové aleje, kde bylo vysazeno
celkem 102 stromků.

Glosa starosty obce
Při psaní tohoto vydání Sdělení pro občany
našich obcí se do slova „peru“ s náplní
a obsahovými příspěvky. A není to bohužel
poprvé. Prvotně toto nemá být vůbec
práce starosty, kdo by měl náplň tohoto
Informačního sdělení řešit a zpracovávat.
Aktivity některých zastupitelů zde
v minulosti byly, ale bohužel vzaly za své.
Byl bych velice rád, pokud by se mezi vámi
našel někdo nebo někteří, kdo by nám
s přípravou náplně dalších informačních
sdělení pro občany našich obcí pomohli
12

(je možné se domluvit na finanční odměně
za takovouto aktivitu a pomoc). Stačilo
by málo: nějaký krátký příspěvek „ze
života“, sepsat krátký rozhovor s některým
z občanů našich obcí, náměty a příspěvky
co by se mohlo či mělo udělat/dodělat.
Rádi to zveřejníme. Velice bychom to
uvítali a bylo by to i jisté zpestření.
Vaše případné příspěvky či náměty
posílejte v elektronické formě na adresu
obec@jankovcb.cz. Děkujeme Vám za to.

Sdělění občanům obcí Jankov a Holašovice Prosinec 2020

SDH Jankov
V letošním roce jsme se zúčastnili
těchto soutěží.
Radošovice: muži 2 ze 4, ženy 7 ze 2
a děti 3 ze 3. Pohárová soutěž při výročí 140
let od vzniku sboru a 90 let od vzniku sboru
Tupesy
Lipanovice: Jankov A 5 a B 4 ze 6,
běží se do kopce na dva pokusy,
družstva musí být smíšená
Češnovice: muži 4 ze 7, ženy 2 ze 4,
jede se lodí přes rybník pro sací koš
a vedení se rozhazuje na blíže
určeném místě.
Dubičné: muži 12 ze 17, ženy 6 z 10,
Soutěž je noční a běží se na lyžařské trati
Zvíkov: muži 2 z 9, ženy 1 ze 4, losuje se,
kdo poběží jaký post na startovní čáře.

Plamen 2020/2021 Chrášťany:
běží se 3 štafety, první CTIF kde
běží 9 dětí, poté 4*60m, byli postaveny
2 štafety po 4 členech a poslední štafeta
požárních dvojic, kde opět běží 9 dětí.
Při podzimním kole skončili na 6 místě
z 8 týmů.
Snad se jarního kola dočkáme a nebude to
jako loni, kdy jsme loňský rok nedokončili
kvůli epidemii Covid 19.
Chtěla bych poděkovat všem,
kdo se zúčastnil soutěží, tréninků,
ať dospělých či dětí.
Do týmu žen i mužů přišly nové posily
a zapojily se s vervou do tréninků
a soutěží. Přeji jim a všem členům v SDH
hodně sil do nové sezóny a hlavně v této
divné době hodně zdraví. Marie Vaňková

Nová fasáda a vrata na hasičské zbrojnici Jankov
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SK Jankov
V srpnu se v našem sportovním areálu
uskutečnilo historicky první vzájemné
utkání SK JANKOV versus TJ SOKOL
JANKOV. Na mapě České republiky najdeme
tři Jankovy a s tím středočeským jsme
navázali družbu. Tento Jankov se nachází
16km od Benešova a s okolními vesnicemi
čítá necelých 1000 obyvatel. Kolem sedmi
desítek z nich přijelo v polovině srpna
jsem k nám na první vzájemné setkání.
U této příležitosti došlo i na fotbalové
utkání, které se neslo v exhibičním
duchu a skončilo zaslouženou remízou
5:5. Za domácí SK Jankov nastoupil
kombinovaný tým tvořený z části
současnými hráči „A“-týmu a bývalými
hráči zelenobílých. TJ Sokol hraje okresní
přebor Benešovska, kde v minulé sezóně
skončil na druhém místě a druhý je i v té
letošní. Utkání se hrálo na 2x35 minut,
k vidění bylo deset gólů a spousty krásných
akcí. Pozápasový penaltový rozstřel ovládli
hráči Sokolu. Jménem klubu i celé naší
obce jsme rádi, že k této události došlo.
S novými jankovskými přáteli jsme se
domluvili na každoročním shledání.
To druhé proběhne 17. 7. 2021 v Jankově
u Benešova a budeme rádi, když se ho
budete také účastnit.

Fotbalový podzim se z důvodu pandemie
Covid-19 bohužel nedohrál. Po devíti
odehraných zápasech přišlo odložení
zbývajících šesti duelů na jaro 2021.
Jankovu se poměrně dařilo a jeho
vystupování v nejvyšší krajské soutěži
můžeme hodnotit kladně. Zisk sedmnácti
bodů a třetí místo v tabulce dva body
za vedoucím Českým Krumlovem lze
považovat za úspěch, což svými slovy
potvrzuje trenér Petr Kadlec. „Týmu se
výborně podařil vstup do soutěže. To nám
dodalo klid a sebedůvěru do dalších utkání.
S bodovým ziskem panuje spokojenost“.
Hned v prvním utkání nové sezóny přivítal
náš tým v zaplněné Precis aréně v derby
Olešník, krále posledních dvou sezón,
a po dramatickém průběhu zvítězil 4:2.
„Tohoto vítězství v tradičním derby si
cením o to víc, že přišlo s tímto těžkým
soupeřem po hodně dlouhé době“, dodává
Kadlec. Po dalších výhrách s Týnem
a Protivínem přišly dvě facky, které vrátily
celý tým zpět na zem. Především porážka
6:1 v Čimelicích je velkou kaňkou na jinak
povedeném podzimu. I z toho se ale naši
fotbalisté oklepali a před přerušením
soutěže se vrátili na vítěznou vlnu.
Celková bilance pět výher, dvou remíz

Tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Český Krumlov
Osek
SK Jankov
Čimelice
Olešník
Protivín
Dražice
Milevsko
Třeboň
Týn nad Vltavou
Táborsko "B
Junior Strakonice
Lažiště
Sokol Sezimovo Ústí
Blatná
Rudolfov
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8
9
9
9
8
9
9
9
8
9
8
8
8
8
8
9

6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
1
2
2
1

1
2
2
1
0
0
3
2
2
1
0
2
4
1
1
2

1
2
2
3
3
4
2
3
3
5
5
4
3
5
5
6

19:9
19:10
15:11
21:16
18:14
16:13
13:10
17:15
13:11
11:20
13:13
12:14
12:17
14:21
8:20
7:14

19
17
17
16
15
15
15
14
11
10
9
8
7
7
7
5
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a dvou porážek při skóre 15:11 je velmi
slušná. Jak bude vypadat jaro je v tuto
chvíli nejasné, nicméně je zcela zjevné, že
dohrát kompletní porci třiceti zápasů bude

Výsledky:
SK Jankov – FK Olešník 4:2 (3:0).
Branky: Bláha, Klíma, Beránek, Benda
SK Jankov – Týn nad Vltavou 1:0 (0:0).
Branka: Popelka
FK Protivín – SK Jankov 0:4 (0:1).
Branky: Popelka 2x, Kroneisl, Benda
SIKO Čimelice – SK Jankov 6:1 (4:0).
Branka: Hüttner
SK Jankov – TJ Dražice 0:1 (0:0).
ZVVZ Milevsko – SK Jankov 1:1 (0:0).
Branka: Bláha
SK Jankov – TJ Osek 0:0 (0:0).
SK Rudolfov – SK Jankov 1:3 (1:2).
Branky: Popelka 2x, Hüttner
SK Jankov – Jiskra Třeboň 1:0 (0:0).
Branka: Hüttner

velice náročné, až nadlidské, což potvrzuje
i Petr Kadlec. „Pokud by se soutěž měla
dohrát kompletně, tak by nás v jarní části
čekalo dvacet jedna zápasů. Předpokládám,
že bude snaha zahájit soutěže o dost dříve,
ale i tak bych měl obavy, aby v červnu měl
kdo ještě hrát, protože tato porce by byla
pro výkonnostní fotbalisty neúměrná“.
SK Jankov „B“, hrající domácí zápasy
v Dubném, je v Okresním přeboru po osmi
odehraných zápasech na sedmém místě
tabulky (10 bodů) s bilancí tří výher, jedné
remízy a čtyř porážek (skóre 15:20).
Dorostenci SK Jankov v I.A třídě dvakrát
vyhráli, dvakrát remízovali a třikrát
prohráli. S osmi body jsou na osmém místě
tabulky (skóre 16:15). Veškeré výsledky,
tabulky, statistiky a rozhovory najdete
na webu www.skjankov.cz.
SK Jankov děkuje obci za celoroční
podporu, stejně tak ostatním sponzorům,
fanouškům za skvělou podporu, trenérům
a hráčům za kvalitní reprezentování
klubu, a do nového roku Vám všem
přeje pevné zdraví.
Petr Maxa
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubileum oslaví
1. 10.

Melmer Ivan

60 let

1. 10.

Postl Milan

60 let

15. 11.

Bürgerová Milada

83 let

19. 11.

Postl Miloslav

83 let

Bürger František

60 let

9. 12.

20. 12. Žaludová Jana
31. 12.

65 let

Hovorková Danuše

84 let

Navždy nás opustili
Růžena Bláhovcová
Jan Tomeček
Jiří Bauer

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

KONTAKTY NA OÚ

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

Tel.:
387 982 133
GSM:
725 031 287
Email: obec@jankovcb.cz

7: 00 – 12:00
12:30 – 16:00
7:00 – 12:00
12:30 – 18:00
7:00 – 12:00

KNIHOVNA OTEVŘENA
Úterý

16:00 – 18:00

Sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice vydává a texty autorizuje obec Jankov.
Dotazy, připomínky a příspěvky zasílejte na adresu Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 pošta Dubné
nebo e-mail: obec@jankovcb.cz. Děkujeme všem za příspěvky a informace.
Distribuováno zdarma. Sazba, grafická úprava a tisk: TYPODESIGN s.r.o.
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