Příloha č.3 zápisu/usnesení č.04/2022

Plán úkolů a priorit SNK PRO ROZVOJ OBCÍ JANKOVA A
HOLAŠOVIC na volební období 2022 – 2026
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rozhodovat zodpovědně, dle platných zákonů a nařízení ku prospěchu většiny občanů
zodpovědné a účelné hospodaření a nakládání s majetkem
zodpovědné a účelné hospodaření a nakládání s finančními prostředky obce
respektovat a chránit vlastnictví a práva občanů
zodpovědně pečovat o veškerý majetek obce (údržba, pojištění, opravy, rekonstrukce,
zhodnocování majetku, správné nastavení majetkových odpisů …),
koncepčně vyřešit střednědobé provozování kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice
realizace projektu výstavby tlakové kanalizace a vodovodní sítě vč. opravy vozovky
„k Dobešům“ k. ú. Holašovice a nové výstavbě RD v této lokalitě
realizovat úpravy na sběrných skružích obou ČOV instalací sběrných česlicových košů pro
prvotní sběr nečistot a nežádoucích věcí z odpadu dle schválené projektové dokumentace
(zlepšení fungování ČOV na vtoku do sběrné jímky a na česlech)
zakoupení nového víceúčelového traktoru pro potřeby obce popř. spolků, údržba veřejných
prostranství, péče o lesy a porosty, prohrnování sněhu, manipulace materiálu, apod.
připravit projektový záměr, popř. projektovou dokumentaci na výstavbu nového skladu pro
uskladnění mobiliáře obce (stoly, lavice, stánky, sochy (betlém), zábrany, deštníky,
popelnice, značky, vozíky, pódia, taneční parkety, apod.)
zahájit práce na přípravě „Zprávy o uplatňování územního plánu obcí Jankov a Holašovice“
prostřednictvím pořizovatele (Magistrát města Č. B. nebo tzv. „létajícího pořizovatele“),
opravit ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a MZe ČR vybrané komunikace
vyplývají ze schválených Pozemkových úprav (k. ú. Jankov s označením v plánu společných
zařízení HC1 – cesta od křížku k samotám „Borovka“ a HC3 = cesta k chatové oblasti
Voletíny) a v (k. ú. Holašovice s označením v plánu společných zařízení HC5-R = cesta
k vodojemu a HC2-R = cesta k Holašovickému rybníku a Zábořskému rybníku
na základě pořízené projektové dokumentace realizovat napojení osady Holašovice na
stávající vodovod Jankov pro zajištění stabilního zásobování obyvatel pitnou vodou ze
soustavy JVS
v případě dobré finanční kondice rozpočtu obce Jankov „umořit/splatit“
k datu
31. 12. 2026 finanční úvěr vedený u České spořitelny a. s. čerpaný na výstavbu kanalizace a
ČOV (nejzazší termín splacení úvěru je 31. 12. 2028),
realizovat revitalizaci rybníka v chatové části „Voletíny“ v k. ú. Jankov dle schválené
projektové dokumentace - GP MZe/OPŽP
realizovat revitalizaci rybníka „Olšinky“ a „Nekysel“ v k. ú. Holašovice dle schválené
projektové dokumentace – GP MZe/OPŽP
rekonstrukce interiéru prodejny „Smíšeného zboží v KD Jankov č. p. 13“ (regály, podlahy,
WC, sklad a další příslušenství)
oprava a revize všech návesních pístových dřevěných pump
dovybavení nábytkem/zařízením klubovny HZ Holašovice
opravy a dovybavení dětských hřišť Jankov a Holašovice
zpracování dokumentace a výstavba nového víceúčelového hřiště (tenisového kurtu)
v prostoru sportovního areálu SK Jankov
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stavební a účelové dořešení kamenných vjezdů do části hospodářských statků z návesního
prostoru v Holašovicích dle opravného/rozšířeného rozhodnutí odboru památkové péče
Mag. Města České Budějovice
stavebně, účelově a esteticky dořešit stanoviště pro přistavení kontejnerů na tříděný
komunální odpad v osadě Jankov a Holašovice
udržovat všechny sakrální stavby a kaple v obou katastrálních územích Jankov a Holašovice
řádně a zodpovědně pečovat o zeleň a novou výsadbu stromů v krajině popř, intravilánech
obcí (revitalizace vzrostlých lip na návsi Holašovice)
pečovat o veškerá veřejná prostranství tak, aby řádně reprezentovala obě osady Jankov a
Holašovice
hospodárně řešit nákupy a spotřebu el. energie pro potřeby a chod obce (obecní budovy,
veřejná osvětlení, provoz ČOV apod.)
ve spolupráci s dalšími památkami podobného typu řešit možné využití alternativních
zdrojů energií (umístění fotovoltaických panelů nebo instalaci jiných alternativních
dostupných zdrojů a technologií výroby energie z přírodních zdrojů) zejména pro VPR
Holašovice, popř. zkusit řešit určitou formu kompenzací
řádně a zodpovědně pečovat o lesy a lesní porosty dle dlouhodobých hospodářských plánů
během funkčního období realizovat zpracování „Regulačního plánu“ nové výstavby RD v k.
ú. Jankov (severovýchodní část obce s označením v platném ÚPO Jankov Z01 a Z02),
zabezpečit funkční poskytování služeb v obcích pro místní občany a návštěvníky (hostinská
činnost, podpora turistického ruchu, provoz prodejen smíšeného zboží, další drobné služby
apod.)
realizace a podpora dalších ročníků Selských slavností Holašovice v nastavené koncepci a
stylu
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
ve spolupráci s obcí Čakov a obcí Dubné zabezpečit funkční a odpovídající předškolní a školní
docházku našich dětí do uvedených zařízení, zajistit jejich umístění do těchto zařízení
podpora sportovních a mimosportovních aktivit v obcích (fotbal – spolupráce na údržbě a
rozvoji sportovního areálu v Jankově s SK Jankov, podpora dobrovolných hasičských sborů,
podpora dalších funkčních občanských sdružení – včelařů, myslivců), jejich zapojení do
aktivit v obcích

•

podporovat a nadále rozvíjet bezpečnost na území obou místních částí Jankov a Holašovice v úzké
spolupráci s JSDHO Jankov

•

podpora kulturních a společenských akcí – podpora tradic – bálů, masopustů, posvícenských
zábav, poutí, dětských dní, a dalších kulturně-společenských aktivit v obcích
přijmout koncepci hospodárného řešení odpadového hospodářství v obci s dopadem na
efektivní využívání a třídění komunálního odpadu
dbát na to, aby obě vesnice byly celkově upravené, pečovat o obecní pozemky
finanční podpora nově narozených dětí
dbát na hospodárné využití lidských zdrojů v rámci zastupitelstva obce - rozdělení
pravomocí a kompetencí
vyšší využití potenciálu k rozvoji obcí z řad trvale žijících občanů a podnikatelů (zadávání
prací a menších zakázek živnostníkům či podnikatelům)- chceme podporovat místní, trvale
žijící podnikatele

•
•
•
•
•
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pro naše seniory uspořádat min. 1x za rok výlet dle jejich zájmu a výběru, zorganizovat
seniorská setkání a nadále naše seniory aktivně podporovat v jejich kulturním a
společenském životě
zajistit informovanost občanů prostřednictvím obecních internetových stránek a
čtvrtletního Zpravodaje o dění a připravovaných záměrech v obcích
snažit se být i nadále jednou z tzv. „vlajkových vesnic“ Jihočeského kraje, nezbytnou
prioritou bude nadále velmi úzká komunikace a spolupráce s vedením Jihočeského kraje
veškeré výše uvedené akce jsou realizovatelné pouze za předpokladu, že obec Jankov bude
sestavovat rozpočet v současné výši tj. cca 5,5 mil. Kč/rok a s předstihem bude mít
zpracované projekty pro žádosti o dotace a granty z fondů EU, ministerských resortů či
Jihočeského kraje, popř. dalších dostupných zdrojů

MOTTO: „Dvě osady, různí lidé, různé potřeby, různé názory a pohledy na věci, různé
potřeby i priority = jedno zastupitelstvo, jedna obec, jednotný pohled na potřeby a řešení
stanovených úkolů a priorit“.
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