Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 3/2022
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara, David Zeman
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 30.8.2022
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti potřeby
řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č.2/2022 ze dne 14.6.2022
Bod č.2 – Informace o stavu realizačních akcí obce 2022
- „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“
- „Zpracování PD za účelem napojení osady Holašovice na vodovod Jankov pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou ze soustavy JVS“.
Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – vyhodnocení akce
Bod č.4 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
- vyhodnocení akce
Bod č.5 – Aktualizace Program obnovy vesnice (POV) 2023 – 2026
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Bod č.7 – Zadání VŘ na „Provozovatele Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice od 1.1.2023“
Bod č.8 – Různé
Bod č.9 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2022 ověří Milan Kukla a Václav Maxa.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 02/2022
Při kontrole zápisu č. 02/2022 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Body
a úkoly byly v závislosti na okolnostech splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body
či usnesení, které ze zápisu č. 02/2022 a jejích příloh vyplývají a jsou v řešení, byly
projednány a jejich stav je případně popsán níže.
Bod č.2 - Informace o realizačních akcích obce
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a průběhu realizace projektové
dokumentace k níže uvedeným akcím
 „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“
 „Zpracování PD za účelem napojení osady Holašovice na vodovod Jankov pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou ze soustavy JVS“.
Obě akce probíhají dle plánu a harmonogramu, aktuálně nejsou zjištěny žádné překážky.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – vyhodnocení akce
Starosta zastupitelstvu předložil podrobnou zprávu o vyhodnocení průběhu 23. ročníku
Selských slavností Holašovice 2022. Obecně byla vyjádřena vysoká spokojenost
s organizací a průběhem Selských slavností, na níž se do jisté míry a součinnosti podílely
všechny zainteresované složky (SDH Holašovice a SK Jankov, pracovníci obce a tur.
informačního centra, zastupitelé i dobrovolníci z řad místních obyvatel).
Selské slavnosti měly po dvou letech způsobených COVID 19 hladký průběh, příjemnou
atmosféru, zabezpečení, organizaci od parkovišť, přes vstupy, úklid, kvalitu stánkového
prodeje a vysokou úroveň kulturního programu. Návštěvnost akce klesla o cca 30%.
Ekonomický výsledek Selských slavností 2022 by ale díky výši vstupného (10 tis. platících
návštěvníků) a přízni sponzorů kladný. Návrhy opatření, které se týkaly dalšího
vylepšení organizace pořádání dalších ročníků Selských slavností v roce 2023, budou
zastupitelstvu předloženy do konce roku 2022. 24. ročník Selských slavností Holašovice
2023 proběhne v termínu 21. – 23.7. 2023. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Bod č.4 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
- vyhodnocení akce
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o vyhodnocení průběhu spolupráce Jihočeské
divadlo venkovu 2022, kdy v rámci tohoto ročníku proběhla inscenace představení
komické opery „Prodané nevěsty“ v Holašovicích. Spolupráce proběhla úspěšně a dle
smluvních ujednání to i přes nepřízeň počasí. O možné spolupráci v dalších ročnících
bude ZO jednat po komunálních volbách. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Bod č.5 – Aktualizace Program obnovy vesnice (POV) 2023 – 2026
Zastupitelstvo pojednalo aktualizaci POV na rok 2023 – 2026 a rozhodlo, že aktualizace
bude provedena až po komunálních volbách, kdy si nové priority a program schválí
nově zvolené ZO Jankov na toto období.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.6 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu žádostí o grantovou podporu na rok 2022, o
průběhu investičních a neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. Zastupitelstvo
jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci
uvedených akcí, popř. s jejich plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či
smluvně potvrzeným na základě VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace
akcí a vyúčtování grantů a finančních podpor zodpovídá starosta obce.
Tabulka č. 1.
Stav

Grantový program/financování

Vyúčtování akce

Grant POV – JčK

Vyúčtování akce

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2022

Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno

Finacování výše uvedený dotační titul
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce

Realizováno a
zaplaceno

Rozpočet obce

V realizaci, probíhá
průběžně

Rozpočet obce

Realizováno a
zaplaceno

Rozpočet obce

Příprava realizace díla Rozpočet obce

Název akce

Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle smluvních
podmínek
Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice (cena bez DHP)
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba - vícepráce
Oprava a nátěr dřevěného plotu okolo
Jankovské kaple sv. Víta
Oprava venkovních lavic do pergoly u
Formanky Jankov
Výroba a instalace nového zábradlí u
předzahrádky hospoda Holašovice
(cena bez DHP)
Vícepráce - Zkušební provoz
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
(cena bez DHP)
Projektová dokumentace tlaková
kanalizace k Dobešům + plánovaná
výstavba nových
RD Holašovice
Napojení sálu hospody Holašovice na
kanalizaci a ČOV, vybudování
kamenného chodníku okolo lednice
za zadních vchodem (odhad ceny
prací bez DPH)

Celkové náklady na
realizaci akce (pokud
není v textu název akce
uvedeno jinak jsou
ceny uvedeny s DPH)

266 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 298 377,00 Kč
268 321,00 Kč
16 693,00 Kč
7 442,00 Kč
31 145,00 Kč
68 890,00 Kč

200 000,00 Kč

65 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Příprava realizace díla Rozpočet obce

Oprava památníku padlých v Jankově
v 1. světové válce.Oprava bude
provedena do 28.10.2022

58 180,43 K4

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
propojení vodovodu osady Holašovice
na vodovod Jankov pro zásobování
obyvatel pitnou vodou (cena bez DHP)

230 000,00 Kč

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
Revitalizaci rybníka Olšlinky a Nekysel,
řešení hospodaření s povrchovou
vodou v obecních rybnících vše v k.ú.
Holašovice

373 890,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava - dodělání sjezdů Holašovice
náves - viz. změna Závazného
stanoviska MMČB odboru pam. péče

330 000,00 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

V relizaci

Rozpočet obce

Splácení bezúročné půjčky JVS stavba kanalizace a ČOV - 1. rok
Splánení úvěru ČS - stavba kanalizace
a ČOV

CELKEM aktuálně předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2022

164 254,40 Kč
1 008 510,00 Kč
4 162 522,40 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Přidělaná dotace vč.
DPH

Zdržel se: 0

766 000,00 Kč
3 396 522,40 Kč

Bod č.7 – Zadání VŘ na „Provozovatele Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice od
1.1.2023“
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo záměr obce Jankov smluvně
pronajmout nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu - kanalizaci a ČOV v
obcích Jankov a Holašovice k provozování po veřejnou potřebu od 1.1.2023.
Obec Jankov je vlastníkem infrastruktury vodovodu a kanalizace v osadách Jankov a
Holašovice.
Obec Jankov v letech 2019 – 2021 nově vybudovala vodohospodářskou infrastrukturu
(splaškovou kanalizaci), která tvoří provozně samostatný soubor staveb a zařízení
zahrnující kanalizační stoky, kanalizační objekty, přípojky a dvě samostatné funkční a
technologicky shodně vybavené čistírny odpadních vod (k.ú. Jankov p.č. 2665 a k.ú.
Holašovice p.č. 4257/2 a 4515 ). V obcích je vybudovaná infrastruktura kanalizace na
odvádění odpadní vody a srážkové vody samostatně.
Od 23.6. 2021 – 31.10.2022 je tato vodohospodářská infrastruktura ve Zkušebním
monitorovaném provozu, kterou si zajišťuje vlastník (Obec Jankov) samostatně a
některé vybrané činnosti a odborný dozor je zajištěn na základě Servisní smlouvy,
kterou zajišťují externí organizace (dodavatelé).
Obec Jankov tímto krokem a rozhodnutím usiluje o odborné a kvalitativně zajištění
služby provozování infrastruktury k odvádění a čištění odpadních vod, čímž se rozumí
zejména dodržování technologických postupů, provozních nebo manipulačních řádů,
vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, služba odvádění a čištění
odpadní vody, službu udržování servisu odběratelům a řada dalších činností
Zveřejněním záměru pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.8 – Různé
8.1. – Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
Zastupitelstvo obce na svém zasedání svým usnesením podpořilo návrh připojit se
k dotační výzvě Jihočeského kraje „Dotační program na podporu narozených dětí
z Jihočeského kraje“.
Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy,
resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje
prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na
podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje, kde společně
žijeme, vytváříme hodnoty, zakládáme rodiny a chceme prožít plodný život. Obec
Jankov každému novému občánkovi přispěje částkou 5.000,- Kč a stejnou částkou
přispěje Jihočeský kraj. Program platí pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.2. – „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19
let na školní a mimoškolní aktivity)“
Zastupitelstvo obce Jankov dále na svém zasedání rozhodlo se připojit k Dotační výzvě
Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi od 3 let do
dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní
zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem
na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí
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pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území
Jihočeského kraje. Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského
kraje do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7.
2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby. Výše podpory na
jednotlivce činí 4.000 Kč.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287- Marie Vaňková.
Zde najdete informace jak o podporu žádat. Žádost podávají rodiče nebo zákonní
zástupci prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do konce
listopadu 2022.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.3. - „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi do 3 let do 8 let
s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu)“
Zastupitelstvo obce Jankov ještě na svém zasedání dne 30. 8. 2022 rozhodlo připojit se
k Dotační výzvě Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin
s dětmi do 3 let do 8 let s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí
pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8.
2022, trvale žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora
poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým
pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022. Podpora je určena pro osoby s trvalým
pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou poživateli starobního,
vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji
ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. Výše podpory
v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V
případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000
Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem
důchodu. V tomto programu obec přispívá 50% podpory.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287 - Marie Vaňková.
Zde najdete informace, jak o podporu žádat. Žádosti o podporu podávají poživatelé
důchodu prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do
konce listopadu 2022.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.4. Projednání Daru SDH Jankov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar - Darovací smlouvu SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Jankov IČ: 65048326 ve výši 30.000,- Kč na podporu provozní
činnosti spolku. Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.5. Projednání Daru SH Holašovice
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar - Darovací smlouvu SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Holašovice IČ: 72040483 ve výši 50.000,- Kč na podporu provozní
činnosti spolku. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.6. Projednání žádosti o prodej pozemku v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 110/2 v k. ú. Jankov
v částce 17 200,- Kč jediným žadatelům Marek a Petr Bláhovcovi, Jankov 38. Návrh
smluvní dokumentace připraví starosta obce. Podpisem Kupní smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.7. Projednání žádosti o prodej pozemku v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne projednalo žádost pana Jana Kováře a
rozhodlo neodprodat pozemek č. 2265/3 v katastrálním území Jankov o výměře 45 m2.
Zastupitelstvo v této věci navrhlo uvedený pozemek č. 2265/3 řešit směnou za
vymezenou část pozemku č. 2139/5 v k. ú. Jankov o téže výměře, který je zapsaný na LV
č. 530 Eiblová Anastázie.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.8. Oprava pomníku padlým 1. světové válce Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celkovou odbornou opravu pomníku padlým
v 1. světové válce v Jankově. Opravu provede Richard Rudovský v nabízené ceně
58.180,- Kč. Oprava bude provedena do 28.10.2022. Podpisem smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.9. - Kalendář kulturních akcí - podzim 2022
Zastupitelstvo obce schválilo kalendář kulturních akcí do konce roku 2022. Kalendář
bude zveřejněn ve Sdělení pro občany – podzim 2022. ZO souhlasí s finanční
podporou všech takto uvedených akcí.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.10. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy č. CB-001030055998/002-ASE o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na mezi obcí Jankov a E.GD a.s.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

•

•
•

8.11. – Vyhodnocení Plánu úkolů a priorit zastupitelstva na volební období 2019 –
2022
Zastupitelstvo obce Jankov usnesením č.07/2018 ze dne 1. 11. 2018 schválilo plán úkolů
a priorit zastupitelstva na volební období 2019 – 2022 a na svém zasedání dne 30. 8.
2022 provedlo hodnocení plnění přijetím usnesení č. 03/2022 těchto úkolů. rozhodovat
zodpovědně, dle platných zákonů a nařízení a ku prospěchu většiny občanů – vždy tak
bylo všemi zastupiteli činěno a v dobré víře konáno,
zodpovědné a účelné hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce- splněno,
respektovat a chránit vlastnictví a práva občanů – průběžně naplňováno,
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zodpovědně pečovat o veškerý majetek obce (údržba, pojištění, opravy, rekonstrukce,
zhodnocování…) - průběžně naplňováno,
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, prováděcí dokumentace
stavby a platného stavebního povolení - splněno,
zakoupení nového dopravního prostředku pro JPO V obce Jankov - Transporter T6
Kombi dlouhý rozvor 2.0 TDI 110 kW – splněno,
realizace přístavby skladu HZ Holašovice na p. č. 3225/14 k. ú. Holašovice dle
zpracovaného projektu a stavebního povolení - splněno,
revitalizovat opravu rybníka v chatové části „Voletíny“ v k. ú. Jankov dle schválené
projektové dokumentace – projektová dokumentace zpracována, řešení žádosti o
získání dotace – splněno částečně,
revitalizovat opravu rybníka „Olšinky“ v k. ú. Holašovice dle schválené projektové
dokumentace – aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace a řešení
stavebního povolení – nesplněno,
realizace otevřené přístavby (přístřešku) u HZ Jankov pro účely parkování obecních
vozidel - splněno,
rekonstrukce interiéru prodejny Smíšeného zboží v KD Jankov č. p. 13 (regály, podlahy,
WC, sklad a další příslušenství) - nesplněno,
výměna/oprava nábytku (stoly, židle) ve výčepu hospody Holašovice - splněno,
dovybavení nábytkem klubovny nové HZ Holašovice – splněno částečně (dodány staré
židle a lavice ze sálu a hospody Holašovice, chybí stoly a další drobné dovybavení),
realizace kamenných vjezdů do hospodářských statků z návesního prostoru
v Holašovicích dle schválené PD – splněno částečně, chybí dořešit některé vjezdy na
základě nového, upřesňujícího rozhodnutí, není dostupný památkáři požadovaný
materiál (lomový kámen),
dokončit komplexní pozemkové úpravy vč. plánu společných zařízení v obou
katastrálních územích Jankov a Holašovice - splněno,
dořešit stanoviště kontejnerů na tříděný komunální odpad v osadě Holašovice – splněno
částečně,
vybudovat oplocení dle schválené projektového záměru u IC Holašovice (mimo oplocení
plochy při příjezdu na záchytné parkoviště) – splněno,
oprava účelové komunikace v k. ú. Holašovice „Za humny“ – okolo rybníka Nekysel za
zahradami až po sad za hospodou - splněno,
systémově řešení oprav místních a účelových komunikací jak v samotných, tak i mimo
obce - splněno,
dovybudování čistících a požárních hydrantů na vodovodním řadu v osadě Holašovice splněno,
opravit a udržovat všechny sakrální stavby v obou katastrálních územích Jankov a
Holašovice splněno,
během funkčního období dopracovat změnu č. 2 Územního plánu v obou místních
částech za účelem možné výstavby nových RD - splněno,
zabezpečit funkční poskytování služeb v obcích pro místní občany a návštěvníky
(hostinská činnost, podpora turistického ruchu, provoz prodejen smíšeného zboží, další
drobné služby apod.) - splněno,
realizace a podpora dalších ročníků Selských slavností Holašovice v nastavené koncepci
a stylu, a to v úzké spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi (o.p.s.) „Občané
Jankova a Holašovic sobě a všem o.p.s. a Selské Baroko o.p.s. - splněno
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podpora vlastníků památkově chráněných objektů v Holašovicích formou materiální
pomoci či přímo realizací oprav fasád návesních štítů – plněno průběžně,
podpora vlastníků památkově chráněných budov v Holašovicích při administraci žádosti
o finanční podporu, zajištění VŘ a vlastní realizaci oprav střešního fondu na nebytových
budovách statků – o uvedenou službu nebyl projeven ze strany občanů zájem,
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 – nesplněno, finanční prostředky
byly alokovány na opravy střešního fondu památkových budov osady Holašovice,
ve spolupráci s OÚ Čakov a OÚ Dubné zabezpečit funkční a odpovídající předškolní a
školní docházku našich dětí do uvedených zařízení, zajistit jejich umístění do těchto
zařízení - splněno,
podpora sportovních a mimosportovních aktivit v obcích (fotbal – spolupráce na údržbě
a rozvoji sportovního areálu v Jankově ve spolupráci s SK Jankov, podpora hasičských
sborů, podpora dalších funkčních občanských sdružení – včelařů, myslivců), jejich
zapojení do aktivit v obcích - splněno,
podpora kulturních a společenských akcí – podpora tradic – bálů, masopustů,
posvícenských zábav, poutí, dětských dní, a dalších kulturně-společenských aktivit
v obcích - splněno,
přijmout koncepci hospodárného řešení odpadového hospodářství v obci s dopadem
na efektivní využívání a třídění komunálního odpadu – v řešení,
dbát na to, aby obě vesnice byly upravené, pečovat o obecní pozemky – plněno
průběžně,
dbát na hospodárné využití lidských zdrojů v rámci zastupitelstva obce - rozdělení
pravomocí a kompetencí - plněno průběžně,
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) - plněno průběžně,
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 - plněno průběžně,
zajistit informovanost občanů prostřednictvím obecních internetových stránek a
čtvrtletního zpravodaje o dění a připravovaných záměrech v obcích - plněno průběžně,
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 – naplňováno,
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 - plněno průběžně.
Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.9 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:00 hod.
Vzhledem k tomu, že toto řádné zastupitelstvo bylo s mandátem tohoto zastupitelstva
poslední v tomto volebním období, bude termín nově ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Václav Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 20.9.2022
Sejmuto:
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Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 3/2022
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara, David Zeman
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 30.8.2022
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti potřeby
řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č.2/2022 ze dne 14.6.2022
Bod č.2 – Informace o stavu realizačních akcí obce 2022
- „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“
- „Zpracování PD za účelem napojení osady Holašovice na vodovod Jankov pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou ze soustavy JVS“.
Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – vyhodnocení akce
Bod č.4 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
- vyhodnocení akce
Bod č.5 – Aktualizace Program obnovy vesnice (POV) 2023 – 2026
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Bod č.7 – Zadání VŘ na „Provozovatele Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice od 1.1.2023“
Bod č.8 – Různé
Bod č.9 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2022 ověří Milan Kukla a Václav Maxa.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 02/2022
Při kontrole zápisu č. 02/2022 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Body
a úkoly byly v závislosti na okolnostech splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body
či usnesení, které ze zápisu č. 02/2022 a jejích příloh vyplývají a jsou v řešení, byly
projednány a jejich stav je případně popsán níže.
Bod č.2 - Informace o realizačních akcích obce
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a průběhu realizace projektové
dokumentace k níže uvedeným akcím
 „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“
 „Zpracování PD za účelem napojení osady Holašovice na vodovod Jankov pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou ze soustavy JVS“.
Obě akce probíhají dle plánu a harmonogramu, aktuálně nejsou zjištěny žádné překážky.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – vyhodnocení akce
Starosta zastupitelstvu předložil podrobnou zprávu o vyhodnocení průběhu 23. ročníku
Selských slavností Holašovice 2022. Obecně byla vyjádřena vysoká spokojenost
s organizací a průběhem Selských slavností, na níž se do jisté míry a součinnosti podílely
všechny zainteresované složky (SDH Holašovice a SK Jankov, pracovníci obce a tur.
informačního centra, zastupitelé i dobrovolníci z řad místních obyvatel).
Selské slavnosti měly po dvou letech způsobených COVID 19 hladký průběh, příjemnou
atmosféru, zabezpečení, organizaci od parkovišť, přes vstupy, úklid, kvalitu stánkového
prodeje a vysokou úroveň kulturního programu. Návštěvnost akce klesla o cca 30%.
Ekonomický výsledek Selských slavností 2022 by ale díky výši vstupného (10 tis. platících
návštěvníků) a přízni sponzorů kladný. Návrhy opatření, které se týkaly dalšího
vylepšení organizace pořádání dalších ročníků Selských slavností v roce 2023, budou
zastupitelstvu předloženy do konce roku 2022. 24. ročník Selských slavností Holašovice
2023 proběhne v termínu 21. – 23.7. 2023. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Bod č.4 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
- vyhodnocení akce
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o vyhodnocení průběhu spolupráce Jihočeské
divadlo venkovu 2022, kdy v rámci tohoto ročníku proběhla inscenace představení
komické opery „Prodané nevěsty“ v Holašovicích. Spolupráce proběhla úspěšně a dle
smluvních ujednání to i přes nepřízeň počasí. O možné spolupráci v dalších ročnících
bude ZO jednat po komunálních volbách. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Bod č.5 – Aktualizace Program obnovy vesnice (POV) 2023 – 2026
Zastupitelstvo pojednalo aktualizaci POV na rok 2023 – 2026 a rozhodlo, že aktualizace
bude provedena až po komunálních volbách, kdy si nové priority a program schválí
nově zvolené ZO Jankov na toto období.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.6 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu žádostí o grantovou podporu na rok 2022, o
průběhu investičních a neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. Zastupitelstvo
jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci
uvedených akcí, popř. s jejich plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či
smluvně potvrzeným na základě VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace
akcí a vyúčtování grantů a finančních podpor zodpovídá starosta obce.
Tabulka č. 1.
Stav

Grantový program/financování

Vyúčtování akce

Grant POV – JčK

Vyúčtování akce

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2022

Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno

Finacování výše uvedený dotační titul
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce

Realizováno a
zaplaceno

Rozpočet obce

V realizaci, probíhá
průběžně

Rozpočet obce

Realizováno a
zaplaceno

Rozpočet obce

Příprava realizace díla Rozpočet obce

Název akce

Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle smluvních
podmínek
Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice (cena bez DHP)
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba - vícepráce
Oprava a nátěr dřevěného plotu okolo
Jankovské kaple sv. Víta
Oprava venkovních lavic do pergoly u
Formanky Jankov
Výroba a instalace nového zábradlí u
předzahrádky hospoda Holašovice
(cena bez DHP)
Vícepráce - Zkušební provoz
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
(cena bez DHP)
Projektová dokumentace tlaková
kanalizace k Dobešům + plánovaná
výstavba nových
RD Holašovice
Napojení sálu hospody Holašovice na
kanalizaci a ČOV, vybudování
kamenného chodníku okolo lednice
za zadních vchodem (odhad ceny
prací bez DPH)

Celkové náklady na
realizaci akce (pokud
není v textu název akce
uvedeno jinak jsou
ceny uvedeny s DPH)

266 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 298 377,00 Kč
268 321,00 Kč
16 693,00 Kč
7 442,00 Kč
31 145,00 Kč
68 890,00 Kč

200 000,00 Kč

65 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Příprava realizace díla Rozpočet obce

Oprava památníku padlých v Jankově
v 1. světové válce.Oprava bude
provedena do 28.10.2022

58 180,43 K4

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
propojení vodovodu osady Holašovice
na vodovod Jankov pro zásobování
obyvatel pitnou vodou (cena bez DHP)

230 000,00 Kč

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
Revitalizaci rybníka Olšlinky a Nekysel,
řešení hospodaření s povrchovou
vodou v obecních rybnících vše v k.ú.
Holašovice

373 890,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava - dodělání sjezdů Holašovice
náves - viz. změna Závazného
stanoviska MMČB odboru pam. péče

330 000,00 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

V relizaci

Rozpočet obce

Splácení bezúročné půjčky JVS stavba kanalizace a ČOV - 1. rok
Splánení úvěru ČS - stavba kanalizace
a ČOV

CELKEM aktuálně předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2022

164 254,40 Kč
1 008 510,00 Kč
4 162 522,40 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Přidělaná dotace vč.
DPH

Zdržel se: 0

766 000,00 Kč
3 396 522,40 Kč

Bod č.7 – Zadání VŘ na „Provozovatele Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice od
1.1.2023“
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo záměr obce Jankov smluvně
pronajmout nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu - kanalizaci a ČOV v
obcích Jankov a Holašovice k provozování po veřejnou potřebu od 1.1.2023.
Obec Jankov je vlastníkem infrastruktury vodovodu a kanalizace v osadách Jankov a
Holašovice.
Obec Jankov v letech 2019 – 2021 nově vybudovala vodohospodářskou infrastrukturu
(splaškovou kanalizaci), která tvoří provozně samostatný soubor staveb a zařízení
zahrnující kanalizační stoky, kanalizační objekty, přípojky a dvě samostatné funkční a
technologicky shodně vybavené čistírny odpadních vod (k.ú. Jankov p.č. 2665 a k.ú.
Holašovice p.č. 4257/2 a 4515 ). V obcích je vybudovaná infrastruktura kanalizace na
odvádění odpadní vody a srážkové vody samostatně.
Od 23.6. 2021 – 31.10.2022 je tato vodohospodářská infrastruktura ve Zkušebním
monitorovaném provozu, kterou si zajišťuje vlastník (Obec Jankov) samostatně a
některé vybrané činnosti a odborný dozor je zajištěn na základě Servisní smlouvy,
kterou zajišťují externí organizace (dodavatelé).
Obec Jankov tímto krokem a rozhodnutím usiluje o odborné a kvalitativně zajištění
služby provozování infrastruktury k odvádění a čištění odpadních vod, čímž se rozumí
zejména dodržování technologických postupů, provozních nebo manipulačních řádů,
vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, služba odvádění a čištění
odpadní vody, službu udržování servisu odběratelům a řada dalších činností
Zveřejněním záměru pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.8 – Různé
8.1. – Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
Zastupitelstvo obce na svém zasedání svým usnesením podpořilo návrh připojit se
k dotační výzvě Jihočeského kraje „Dotační program na podporu narozených dětí
z Jihočeského kraje“.
Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy,
resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje
prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na
podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje, kde společně
žijeme, vytváříme hodnoty, zakládáme rodiny a chceme prožít plodný život. Obec
Jankov každému novému občánkovi přispěje částkou 5.000,- Kč a stejnou částkou
přispěje Jihočeský kraj. Program platí pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.2. – „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19
let na školní a mimoškolní aktivity)“
Zastupitelstvo obce Jankov dále na svém zasedání rozhodlo se připojit k Dotační výzvě
Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi od 3 let do
dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní
zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem
na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí
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pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území
Jihočeského kraje. Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského
kraje do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7.
2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby. Výše podpory na
jednotlivce činí 4.000 Kč.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287- Marie Vaňková.
Zde najdete informace jak o podporu žádat. Žádost podávají rodiče nebo zákonní
zástupci prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do konce
listopadu 2022.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.3. - „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi do 3 let do 8 let
s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu)“
Zastupitelstvo obce Jankov ještě na svém zasedání dne 30. 8. 2022 rozhodlo připojit se
k Dotační výzvě Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin
s dětmi do 3 let do 8 let s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí
pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8.
2022, trvale žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora
poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým
pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022. Podpora je určena pro osoby s trvalým
pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou poživateli starobního,
vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji
ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. Výše podpory
v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V
případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000
Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem
důchodu. V tomto programu obec přispívá 50% podpory.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287 - Marie Vaňková.
Zde najdete informace, jak o podporu žádat. Žádosti o podporu podávají poživatelé
důchodu prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do
konce listopadu 2022.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.4. Projednání Daru SDH Jankov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar - Darovací smlouvu SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Jankov IČ: 65048326 ve výši 30.000,- Kč na podporu provozní
činnosti spolku. Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.5. Projednání Daru SH Holašovice
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar - Darovací smlouvu SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Holašovice IČ: 72040483 ve výši 50.000,- Kč na podporu provozní
činnosti spolku. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.6. Projednání žádosti o prodej pozemku v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 110/2 v k. ú. Jankov
v částce 17 200,- Kč jediným žadatelům Marek a Petr Bláhovcovi, Jankov 38. Návrh
smluvní dokumentace připraví starosta obce. Podpisem Kupní smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.7. Projednání žádosti o prodej pozemku v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne projednalo žádost pana Jana Kováře a
rozhodlo neodprodat pozemek č. 2265/3 v katastrálním území Jankov o výměře 45 m2.
Zastupitelstvo v této věci navrhlo uvedený pozemek č. 2265/3 řešit směnou za
vymezenou část pozemku č. 2139/5 v k. ú. Jankov o téže výměře, který je zapsaný na LV
č. 530 Eiblová Anastázie.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.8. Oprava pomníku padlým 1. světové válce Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celkovou odbornou opravu pomníku padlým
v 1. světové válce v Jankově. Opravu provede Richard Rudovský v nabízené ceně
58.180,- Kč. Oprava bude provedena do 28.10.2022. Podpisem smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.9. - Kalendář kulturních akcí - podzim 2022
Zastupitelstvo obce schválilo kalendář kulturních akcí do konce roku 2022. Kalendář
bude zveřejněn ve Sdělení pro občany – podzim 2022. ZO souhlasí s finanční
podporou všech takto uvedených akcí.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.10. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy č. CB-001030055998/002-ASE o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na mezi obcí Jankov a E.GD a.s.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

•

•
•

8.11. – Vyhodnocení Plánu úkolů a priorit zastupitelstva na volební období 2019 –
2022
Zastupitelstvo obce Jankov usnesením č.07/2018 ze dne 1. 11. 2018 schválilo plán úkolů
a priorit zastupitelstva na volební období 2019 – 2022 a na svém zasedání dne 30. 8.
2022 provedlo hodnocení plnění přijetím usnesení č. 03/2022 těchto úkolů. rozhodovat
zodpovědně, dle platných zákonů a nařízení a ku prospěchu většiny občanů – vždy tak
bylo všemi zastupiteli činěno a v dobré víře konáno,
zodpovědné a účelné hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce- splněno,
respektovat a chránit vlastnictví a práva občanů – průběžně naplňováno,
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zodpovědně pečovat o veškerý majetek obce (údržba, pojištění, opravy, rekonstrukce,
zhodnocování…) - průběžně naplňováno,
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, prováděcí dokumentace
stavby a platného stavebního povolení - splněno,
zakoupení nového dopravního prostředku pro JPO V obce Jankov - Transporter T6
Kombi dlouhý rozvor 2.0 TDI 110 kW – splněno,
realizace přístavby skladu HZ Holašovice na p. č. 3225/14 k. ú. Holašovice dle
zpracovaného projektu a stavebního povolení - splněno,
revitalizovat opravu rybníka v chatové části „Voletíny“ v k. ú. Jankov dle schválené
projektové dokumentace – projektová dokumentace zpracována, řešení žádosti o
získání dotace – splněno částečně,
revitalizovat opravu rybníka „Olšinky“ v k. ú. Holašovice dle schválené projektové
dokumentace – aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace a řešení
stavebního povolení – nesplněno,
realizace otevřené přístavby (přístřešku) u HZ Jankov pro účely parkování obecních
vozidel - splněno,
rekonstrukce interiéru prodejny Smíšeného zboží v KD Jankov č. p. 13 (regály, podlahy,
WC, sklad a další příslušenství) - nesplněno,
výměna/oprava nábytku (stoly, židle) ve výčepu hospody Holašovice - splněno,
dovybavení nábytkem klubovny nové HZ Holašovice – splněno částečně (dodány staré
židle a lavice ze sálu a hospody Holašovice, chybí stoly a další drobné dovybavení),
realizace kamenných vjezdů do hospodářských statků z návesního prostoru
v Holašovicích dle schválené PD – splněno částečně, chybí dořešit některé vjezdy na
základě nového, upřesňujícího rozhodnutí, není dostupný památkáři požadovaný
materiál (lomový kámen),
dokončit komplexní pozemkové úpravy vč. plánu společných zařízení v obou
katastrálních územích Jankov a Holašovice - splněno,
dořešit stanoviště kontejnerů na tříděný komunální odpad v osadě Holašovice – splněno
částečně,
vybudovat oplocení dle schválené projektového záměru u IC Holašovice (mimo oplocení
plochy při příjezdu na záchytné parkoviště) – splněno,
oprava účelové komunikace v k. ú. Holašovice „Za humny“ – okolo rybníka Nekysel za
zahradami až po sad za hospodou - splněno,
systémově řešení oprav místních a účelových komunikací jak v samotných, tak i mimo
obce - splněno,
dovybudování čistících a požárních hydrantů na vodovodním řadu v osadě Holašovice splněno,
opravit a udržovat všechny sakrální stavby v obou katastrálních územích Jankov a
Holašovice splněno,
během funkčního období dopracovat změnu č. 2 Územního plánu v obou místních
částech za účelem možné výstavby nových RD - splněno,
zabezpečit funkční poskytování služeb v obcích pro místní občany a návštěvníky
(hostinská činnost, podpora turistického ruchu, provoz prodejen smíšeného zboží, další
drobné služby apod.) - splněno,
realizace a podpora dalších ročníků Selských slavností Holašovice v nastavené koncepci
a stylu, a to v úzké spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi (o.p.s.) „Občané
Jankova a Holašovic sobě a všem o.p.s. a Selské Baroko o.p.s. - splněno
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podpora vlastníků památkově chráněných objektů v Holašovicích formou materiální
pomoci či přímo realizací oprav fasád návesních štítů – plněno průběžně,
podpora vlastníků památkově chráněných budov v Holašovicích při administraci žádosti
o finanční podporu, zajištění VŘ a vlastní realizaci oprav střešního fondu na nebytových
budovách statků – o uvedenou službu nebyl projeven ze strany občanů zájem,
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 – nesplněno, finanční prostředky
byly alokovány na opravy střešního fondu památkových budov osady Holašovice,
ve spolupráci s OÚ Čakov a OÚ Dubné zabezpečit funkční a odpovídající předškolní a
školní docházku našich dětí do uvedených zařízení, zajistit jejich umístění do těchto
zařízení - splněno,
podpora sportovních a mimosportovních aktivit v obcích (fotbal – spolupráce na údržbě
a rozvoji sportovního areálu v Jankově ve spolupráci s SK Jankov, podpora hasičských
sborů, podpora dalších funkčních občanských sdružení – včelařů, myslivců), jejich
zapojení do aktivit v obcích - splněno,
podpora kulturních a společenských akcí – podpora tradic – bálů, masopustů,
posvícenských zábav, poutí, dětských dní, a dalších kulturně-společenských aktivit
v obcích - splněno,
přijmout koncepci hospodárného řešení odpadového hospodářství v obci s dopadem
na efektivní využívání a třídění komunálního odpadu – v řešení,
dbát na to, aby obě vesnice byly upravené, pečovat o obecní pozemky – plněno
průběžně,
dbát na hospodárné využití lidských zdrojů v rámci zastupitelstva obce - rozdělení
pravomocí a kompetencí - plněno průběžně,
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) - plněno průběžně,
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 - plněno průběžně,
zajistit informovanost občanů prostřednictvím obecních internetových stránek a
čtvrtletního zpravodaje o dění a připravovaných záměrech v obcích - plněno průběžně,
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 – naplňováno,
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 - plněno průběžně.
Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.9 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:00 hod.
Vzhledem k tomu, že toto řádné zastupitelstvo bylo s mandátem tohoto zastupitelstva
poslední v tomto volebním období, bude termín nově ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Václav Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 20.9.2022
Sejmuto:
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Obec Jankov
část Holašovice
Adresa: Jankov 46
373 84 p. Dubné
Tel: 387 982 133
Vesnice Jihočeského kraje roku 2009

Zápis/Usnesení č. 3/2022
z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov
Účastníci - zastupitelé: Ing. Jan Jílek, Milan Kukla, Marie Vaňková, Lukáš Hála, Jaroslav Hovorka,
Václav Maxa, Ing. Miroslav Návara, David Zeman
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Dne: úterý 30.8.2022
Od: 18:00 hod
Místo: zasedací místnost OÚ Jankov
Starosta Ing. Jan Jílek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska nutnosti potřeby
řešení následujících bodů jednání.
Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k připomínkám a
doplnění programu. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
Bod č.1 – Kontrola zápisu č.2/2022 ze dne 14.6.2022
Bod č.2 – Informace o stavu realizačních akcí obce 2022
- „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“
- „Zpracování PD za účelem napojení osady Holašovice na vodovod Jankov pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou ze soustavy JVS“.
Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – vyhodnocení akce
Bod č.4 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
- vyhodnocení akce
Bod č.5 – Aktualizace Program obnovy vesnice (POV) 2023 – 2026
Bod č.6 – Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Bod č.7 – Zadání VŘ na „Provozovatele Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice od 1.1.2023“
Bod č.8 – Různé
Bod č.9 – Diskuse
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelé se dohodli, že zápis č. 03/2022 ověří Milan Kukla a Václav Maxa.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.1 – Kontrola zápisu č. 02/2022
Při kontrole zápisu č. 02/2022 nebyly zastupitelstvem shledány žádné nedostatky. Body
a úkoly byly v závislosti na okolnostech splněny, popřípadě vzaty na vědomí. Další body
či usnesení, které ze zápisu č. 02/2022 a jejích příloh vyplývají a jsou v řešení, byly
projednány a jejich stav je případně popsán níže.
Bod č.2 - Informace o realizačních akcích obce
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu a průběhu realizace projektové
dokumentace k níže uvedeným akcím
 „Revitalizace vodních děl v k.ú. Holašovice za účelem zadržování vody v krajině“
 „Zpracování PD za účelem napojení osady Holašovice na vodovod Jankov pro účely
zásobování obyvatel pitnou vodou ze soustavy JVS“.
Obě akce probíhají dle plánu a harmonogramu, aktuálně nejsou zjištěny žádné překážky.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

Bod č.3 – Selské slavnosti Holašovice 2022 – vyhodnocení akce
Starosta zastupitelstvu předložil podrobnou zprávu o vyhodnocení průběhu 23. ročníku
Selských slavností Holašovice 2022. Obecně byla vyjádřena vysoká spokojenost
s organizací a průběhem Selských slavností, na níž se do jisté míry a součinnosti podílely
všechny zainteresované složky (SDH Holašovice a SK Jankov, pracovníci obce a tur.
informačního centra, zastupitelé i dobrovolníci z řad místních obyvatel).
Selské slavnosti měly po dvou letech způsobených COVID 19 hladký průběh, příjemnou
atmosféru, zabezpečení, organizaci od parkovišť, přes vstupy, úklid, kvalitu stánkového
prodeje a vysokou úroveň kulturního programu. Návštěvnost akce klesla o cca 30%.
Ekonomický výsledek Selských slavností 2022 by ale díky výši vstupného (10 tis. platících
návštěvníků) a přízni sponzorů kladný. Návrhy opatření, které se týkaly dalšího
vylepšení organizace pořádání dalších ročníků Selských slavností v roce 2023, budou
zastupitelstvu předloženy do konce roku 2022. 24. ročník Selských slavností Holašovice
2023 proběhne v termínu 21. – 23.7. 2023. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Bod č.4 – Jihočeské divadlo v Holašovicích – operní představení Prodaná nevěsta 2022
- vyhodnocení akce
Starosta zastupitelstvu předložil zprávu o vyhodnocení průběhu spolupráce Jihočeské
divadlo venkovu 2022, kdy v rámci tohoto ročníku proběhla inscenace představení
komické opery „Prodané nevěsty“ v Holašovicích. Spolupráce proběhla úspěšně a dle
smluvních ujednání to i přes nepřízeň počasí. O možné spolupráci v dalších ročnících
bude ZO jednat po komunálních volbách. Zastupitelstvo vzalo informaci starosty na
vědomí.
Bod č.5 – Aktualizace Program obnovy vesnice (POV) 2023 – 2026
Zastupitelstvo pojednalo aktualizaci POV na rok 2023 – 2026 a rozhodlo, že aktualizace
bude provedena až po komunálních volbách, kdy si nové priority a program schválí
nově zvolené ZO Jankov na toto období.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Bod č.6 - Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2022
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu žádostí o grantovou podporu na rok 2022, o
průběhu investičních a neinvestičních záměrů obce viz tabulka č. 1. Zastupitelstvo
jednohlasně souhlasí se spoluúčastí z rozpočtu obce Jankov na celkové realizaci
uvedených akcí, popř. s jejich plným financováním v uvedené výši (předpokládaným či
smluvně potvrzeným na základě VŘ). Za zpracování, podání, kontrolu plnění realizace
akcí a vyúčtování grantů a finančních podpor zodpovídá starosta obce.
Tabulka č. 1.
Stav

Grantový program/financování

Vyúčtování akce

Grant POV – JčK

Vyúčtování akce

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2022

Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno
Realizováno a
zaplaceno

Finacování výše uvedený dotační titul
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce
Rozpočet obce

Realizováno a
zaplaceno

Rozpočet obce

V realizaci, probíhá
průběžně

Rozpočet obce

Realizováno a
zaplaceno

Rozpočet obce

Příprava realizace díla Rozpočet obce

Název akce

Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice
Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle smluvních
podmínek
Oprava střechy usedlosti č.p. 18
hospoda Holašovice (cena bez DHP)
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba
Vybudování nové pergoly u formanky
Jankov - stavba - vícepráce
Oprava a nátěr dřevěného plotu okolo
Jankovské kaple sv. Víta
Oprava venkovních lavic do pergoly u
Formanky Jankov
Výroba a instalace nového zábradlí u
předzahrádky hospoda Holašovice
(cena bez DHP)
Vícepráce - Zkušební provoz
kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice
(cena bez DHP)
Projektová dokumentace tlaková
kanalizace k Dobešům + plánovaná
výstavba nových
RD Holašovice
Napojení sálu hospody Holašovice na
kanalizaci a ČOV, vybudování
kamenného chodníku okolo lednice
za zadních vchodem (odhad ceny
prací bez DPH)

Celkové náklady na
realizaci akce (pokud
není v textu název akce
uvedeno jinak jsou
ceny uvedeny s DPH)

266 000,00 Kč
500 000,00 Kč
1 298 377,00 Kč
268 321,00 Kč
16 693,00 Kč
7 442,00 Kč
31 145,00 Kč
68 890,00 Kč

200 000,00 Kč

65 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Příprava realizace díla Rozpočet obce

Oprava památníku padlých v Jankově
v 1. světové válce.Oprava bude
provedena do 28.10.2022

58 180,43 K4

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
propojení vodovodu osady Holašovice
na vodovod Jankov pro zásobování
obyvatel pitnou vodou (cena bez DHP)

230 000,00 Kč

Realizace díla

Rozpočet obce

Zpracování PD k Územnímu
rozhodnutí a Stavebnímu povolení na
Revitalizaci rybníka Olšlinky a Nekysel,
řešení hospodaření s povrchovou
vodou v obecních rybnících vše v k.ú.
Holašovice

373 890,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Oprava - dodělání sjezdů Holašovice
náves - viz. změna Závazného
stanoviska MMČB odboru pam. péče

330 000,00 Kč

V relizaci

Rozpočet obce

V relizaci

Rozpočet obce

Splácení bezúročné půjčky JVS stavba kanalizace a ČOV - 1. rok
Splánení úvěru ČS - stavba kanalizace
a ČOV

CELKEM aktuálně předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2022

164 254,40 Kč
1 008 510,00 Kč
4 162 522,40 Kč

Pozn. u akcí označených písmem "kurzíva" jsou uvedeny ceny odhadem, není uvedena cena nabídková nebo smluvní či uzavřena žádost o dotaci

Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0
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Přidělaná dotace vč.
DPH

Zdržel se: 0

766 000,00 Kč
3 396 522,40 Kč

Bod č.7 – Zadání VŘ na „Provozovatele Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice od
1.1.2023“
Zastupitelstvo obce Jankov na svém zasedání schválilo záměr obce Jankov smluvně
pronajmout nově vybudovanou vodohospodářskou infrastrukturu - kanalizaci a ČOV v
obcích Jankov a Holašovice k provozování po veřejnou potřebu od 1.1.2023.
Obec Jankov je vlastníkem infrastruktury vodovodu a kanalizace v osadách Jankov a
Holašovice.
Obec Jankov v letech 2019 – 2021 nově vybudovala vodohospodářskou infrastrukturu
(splaškovou kanalizaci), která tvoří provozně samostatný soubor staveb a zařízení
zahrnující kanalizační stoky, kanalizační objekty, přípojky a dvě samostatné funkční a
technologicky shodně vybavené čistírny odpadních vod (k.ú. Jankov p.č. 2665 a k.ú.
Holašovice p.č. 4257/2 a 4515 ). V obcích je vybudovaná infrastruktura kanalizace na
odvádění odpadní vody a srážkové vody samostatně.
Od 23.6. 2021 – 31.10.2022 je tato vodohospodářská infrastruktura ve Zkušebním
monitorovaném provozu, kterou si zajišťuje vlastník (Obec Jankov) samostatně a
některé vybrané činnosti a odborný dozor je zajištěn na základě Servisní smlouvy,
kterou zajišťují externí organizace (dodavatelé).
Obec Jankov tímto krokem a rozhodnutím usiluje o odborné a kvalitativně zajištění
služby provozování infrastruktury k odvádění a čištění odpadních vod, čímž se rozumí
zejména dodržování technologických postupů, provozních nebo manipulačních řádů,
vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, služba odvádění a čištění
odpadní vody, službu udržování servisu odběratelům a řada dalších činností
Zveřejněním záměru pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č.8 – Různé
8.1. – Dotační program na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje
Zastupitelstvo obce na svém zasedání svým usnesením podpořilo návrh připojit se
k dotační výzvě Jihočeského kraje „Dotační program na podporu narozených dětí
z Jihočeského kraje“.
Cílem programu je podpora nově narozených občánků při startu jejich životní etapy,
resp. účelem je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje
prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje. Opatření: Příspěvek obcím na
podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje, kde společně
žijeme, vytváříme hodnoty, zakládáme rodiny a chceme prožít plodný život. Obec
Jankov každému novému občánkovi přispěje částkou 5.000,- Kč a stejnou částkou
přispěje Jihočeský kraj. Program platí pro období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.2. – „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19
let na školní a mimoškolní aktivity)“
Zastupitelstvo obce Jankov dále na svém zasedání rozhodlo se připojit k Dotační výzvě
Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi od 3 let do
dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní
zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem
na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí
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pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území
Jihočeského kraje. Podpora je určena pro děti s trvalým pobytem na území Jihočeského
kraje do dovršení věku 3 let (děti narozené od 2. 8. 2019 do 31. 7. 2022 včetně) nebo
pobírající příspěvek na péči do dovršení věku 8 let (děti narozené od 2. 8. 2014 do 31. 7.
2022 včetně), pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby. Výše podpory na
jednotlivce činí 4.000 Kč.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287- Marie Vaňková.
Zde najdete informace jak o podporu žádat. Žádost podávají rodiče nebo zákonní
zástupci prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do konce
listopadu 2022.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.3. - „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin s dětmi do 3 let do 8 let
s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu)“
Zastupitelstvo obce Jankov ještě na svém zasedání dne 30. 8. 2022 rozhodlo připojit se
k Dotační výzvě Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme (Podpora rodin
s dětmi do 3 let do 8 let s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu).
Hlavním cílem dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí
pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8.
2022, trvale žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora
poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým
pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022. Podpora je určena pro osoby s trvalým
pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou poživateli starobního,
vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji
ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby. Výše podpory
v případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V
případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000
Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem
důchodu. V tomto programu obec přispívá 50% podpory.
Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/ nebo osobně na obecním úřadě Jankov
či tel. 725 031 287 - Marie Vaňková.
Zde najdete informace, jak o podporu žádat. Žádosti o podporu podávají poživatelé
důchodu prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje. Žádost je nutné podat do
konce listopadu 2022.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.4. Projednání Daru SDH Jankov
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar - Darovací smlouvu SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Jankov IČ: 65048326 ve výši 30.000,- Kč na podporu provozní
činnosti spolku. Podpisem Darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.5. Projednání Daru SH Holašovice
Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční Dar - Darovací smlouvu SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Holašovice IČ: 72040483 ve výši 50.000,- Kč na podporu provozní
činnosti spolku. Podpisem darovací smlouvy zastupitelstvo pověřuje starostu obce.
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Výsledky hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

8.6. Projednání žádosti o prodej pozemku v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 110/2 v k. ú. Jankov
v částce 17 200,- Kč jediným žadatelům Marek a Petr Bláhovcovi, Jankov 38. Návrh
smluvní dokumentace připraví starosta obce. Podpisem Kupní smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.7. Projednání žádosti o prodej pozemku v k.ú. Jankov
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne projednalo žádost pana Jana Kováře a
rozhodlo neodprodat pozemek č. 2265/3 v katastrálním území Jankov o výměře 45 m2.
Zastupitelstvo v této věci navrhlo uvedený pozemek č. 2265/3 řešit směnou za
vymezenou část pozemku č. 2139/5 v k. ú. Jankov o téže výměře, který je zapsaný na LV
č. 530 Eiblová Anastázie.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.8. Oprava pomníku padlým 1. světové válce Jankov
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo celkovou odbornou opravu pomníku padlým
v 1. světové válce v Jankově. Opravu provede Richard Rudovský v nabízené ceně
58.180,- Kč. Oprava bude provedena do 28.10.2022. Podpisem smlouvy zastupitelstvo
pověřuje starostu obce.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.9. - Kalendář kulturních akcí - podzim 2022
Zastupitelstvo obce schválilo kalendář kulturních akcí do konce roku 2022. Kalendář
bude zveřejněn ve Sdělení pro občany – podzim 2022. ZO souhlasí s finanční
podporou všech takto uvedených akcí.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.10. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s EG.D a.s.
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy č. CB-001030055998/002-ASE o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na mezi obcí Jankov a E.GD a.s.
Výsledky hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

•

•
•

8.11. – Vyhodnocení Plánu úkolů a priorit zastupitelstva na volební období 2019 –
2022
Zastupitelstvo obce Jankov usnesením č.07/2018 ze dne 1. 11. 2018 schválilo plán úkolů
a priorit zastupitelstva na volební období 2019 – 2022 a na svém zasedání dne 30. 8.
2022 provedlo hodnocení plnění přijetím usnesení č. 03/2022 těchto úkolů. rozhodovat
zodpovědně, dle platných zákonů a nařízení a ku prospěchu většiny občanů – vždy tak
bylo všemi zastupiteli činěno a v dobré víře konáno,
zodpovědné a účelné hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce- splněno,
respektovat a chránit vlastnictví a práva občanů – průběžně naplňováno,
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zodpovědně pečovat o veškerý majetek obce (údržba, pojištění, opravy, rekonstrukce,
zhodnocování…) - průběžně naplňováno,
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, prováděcí dokumentace
stavby a platného stavebního povolení - splněno,
zakoupení nového dopravního prostředku pro JPO V obce Jankov - Transporter T6
Kombi dlouhý rozvor 2.0 TDI 110 kW – splněno,
realizace přístavby skladu HZ Holašovice na p. č. 3225/14 k. ú. Holašovice dle
zpracovaného projektu a stavebního povolení - splněno,
revitalizovat opravu rybníka v chatové části „Voletíny“ v k. ú. Jankov dle schválené
projektové dokumentace – projektová dokumentace zpracována, řešení žádosti o
získání dotace – splněno částečně,
revitalizovat opravu rybníka „Olšinky“ v k. ú. Holašovice dle schválené projektové
dokumentace – aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace a řešení
stavebního povolení – nesplněno,
realizace otevřené přístavby (přístřešku) u HZ Jankov pro účely parkování obecních
vozidel - splněno,
rekonstrukce interiéru prodejny Smíšeného zboží v KD Jankov č. p. 13 (regály, podlahy,
WC, sklad a další příslušenství) - nesplněno,
výměna/oprava nábytku (stoly, židle) ve výčepu hospody Holašovice - splněno,
dovybavení nábytkem klubovny nové HZ Holašovice – splněno částečně (dodány staré
židle a lavice ze sálu a hospody Holašovice, chybí stoly a další drobné dovybavení),
realizace kamenných vjezdů do hospodářských statků z návesního prostoru
v Holašovicích dle schválené PD – splněno částečně, chybí dořešit některé vjezdy na
základě nového, upřesňujícího rozhodnutí, není dostupný památkáři požadovaný
materiál (lomový kámen),
dokončit komplexní pozemkové úpravy vč. plánu společných zařízení v obou
katastrálních územích Jankov a Holašovice - splněno,
dořešit stanoviště kontejnerů na tříděný komunální odpad v osadě Holašovice – splněno
částečně,
vybudovat oplocení dle schválené projektového záměru u IC Holašovice (mimo oplocení
plochy při příjezdu na záchytné parkoviště) – splněno,
oprava účelové komunikace v k. ú. Holašovice „Za humny“ – okolo rybníka Nekysel za
zahradami až po sad za hospodou - splněno,
systémově řešení oprav místních a účelových komunikací jak v samotných, tak i mimo
obce - splněno,
dovybudování čistících a požárních hydrantů na vodovodním řadu v osadě Holašovice splněno,
opravit a udržovat všechny sakrální stavby v obou katastrálních územích Jankov a
Holašovice splněno,
během funkčního období dopracovat změnu č. 2 Územního plánu v obou místních
částech za účelem možné výstavby nových RD - splněno,
zabezpečit funkční poskytování služeb v obcích pro místní občany a návštěvníky
(hostinská činnost, podpora turistického ruchu, provoz prodejen smíšeného zboží, další
drobné služby apod.) - splněno,
realizace a podpora dalších ročníků Selských slavností Holašovice v nastavené koncepci
a stylu, a to v úzké spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi (o.p.s.) „Občané
Jankova a Holašovic sobě a všem o.p.s. a Selské Baroko o.p.s. - splněno
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podpora vlastníků památkově chráněných objektů v Holašovicích formou materiální
pomoci či přímo realizací oprav fasád návesních štítů – plněno průběžně,
podpora vlastníků památkově chráněných budov v Holašovicích při administraci žádosti
o finanční podporu, zajištění VŘ a vlastní realizaci oprav střešního fondu na nebytových
budovách statků – o uvedenou službu nebyl projeven ze strany občanů zájem,
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 – nesplněno, finanční prostředky
byly alokovány na opravy střešního fondu památkových budov osady Holašovice,
ve spolupráci s OÚ Čakov a OÚ Dubné zabezpečit funkční a odpovídající předškolní a
školní docházku našich dětí do uvedených zařízení, zajistit jejich umístění do těchto
zařízení - splněno,
podpora sportovních a mimosportovních aktivit v obcích (fotbal – spolupráce na údržbě
a rozvoji sportovního areálu v Jankově ve spolupráci s SK Jankov, podpora hasičských
sborů, podpora dalších funkčních občanských sdružení – včelařů, myslivců), jejich
zapojení do aktivit v obcích - splněno,
podpora kulturních a společenských akcí – podpora tradic – bálů, masopustů,
posvícenských zábav, poutí, dětských dní, a dalších kulturně-společenských aktivit
v obcích - splněno,
přijmout koncepci hospodárného řešení odpadového hospodářství v obci s dopadem
na efektivní využívání a třídění komunálního odpadu – v řešení,
dbát na to, aby obě vesnice byly upravené, pečovat o obecní pozemky – plněno
průběžně,
dbát na hospodárné využití lidských zdrojů v rámci zastupitelstva obce - rozdělení
pravomocí a kompetencí - plněno průběžně,
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) - plněno průběžně,
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 - plněno průběžně,
zajistit informovanost občanů prostřednictvím obecních internetových stránek a
čtvrtletního zpravodaje o dění a připravovaných záměrech v obcích - plněno průběžně,
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 – naplňováno,
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 - plněno průběžně.
Výsledky hlasování:

Pro: 8

Proti: 0
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Zdržel se: 0

Bod č.9 – Diskuse
Zastupitelstvo po krátké „neformální“ diskusi ukončeno starostou obce v 23:00 hod.
Vzhledem k tomu, že toto řádné zastupitelstvo bylo s mandátem tohoto zastupitelstva
poslední v tomto volebním období, bude termín nově ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce v řádné lhůtě vyvěšen na úřední desce obce.
Zapsal: Ing. Jan Jílek - starosta
Zápis ověřili:
Milan Kukla – člen zastupitelstva
Václav Maxa – člen zastupitelstva
Zápis schválil: Ing. Jan Jílek - starosta
Vyvěšeno: 20.9.2022
Sejmuto:
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