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Ze zasedání zastupitelstva: zápisy č. 1/2018 a 2/2018


Starosta zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu a o realizování investičních a
neinvestičních akcích obce v roce 2018.
Název akce
Podpora památky UNESCO z prostředků JčK 2018
dle smluvních podmínek – tento příspěvek bude
pravděpodobně využit na akci „Stavební úpravy
koloniálu …“
Didaktické pomůcky pro I. stupeň ZŠ – Historická
ves Holašovice UNESCO
Holašovice – didaktický program pro I. stupeň ZŠ
„Postav si sám svou vesnici“ - včetně realizace
modelu Holašovic UNESCO v poměru 1:150
Umístění sloupů VO HZ Holašovice

Stav akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

700.000,- Kč

Podána žádost o dotaci
Podepsána smlouva
s dodavatelem
596 200,- Kč

30.000,- Kč

Oprava MK za Nekyselem, odvodnění

Příprava akce

240.000,-Kč

Zpevněné plochy HZ Jankov

Příprava akce

140.000,- Kč

V realizaci

101.640,- Kč

PD přístavba HZ Jankov

Příprava akce

55.000,- Kč

Oprava nebo nákup kotlů KD JANKOV a IC
Holašovice
Nové
vyvložkování
kouřovodů
hospoda
Holašovice – revizní zpráva

Příprava akce

Oprava septiku koloniál a kovárna

Příprava akce

100.000,- Kč

PD přístavba skladu u HZ Holašovice

V realizaci

35.000,- Kč

Zpracování
studie
Programového
rámce
Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) SCLLD MAS Blanský les-Netolicko

V realizaci

Realizováno

Podána žádost o dotaci
V realizaci
Stavební úpravy koloniálu č.p. 23 Holašovice –
(PRECIS BUILDING SE)
veřejná turistická WC a další opravy budovy
exteriéry a interiéry dle PD
Podána žádost o dotaci
V realizaci
Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st. 67/3
(Povltavská stavební
dle schválené PD (interiéry vč. mobiliáře a
společnost s.r.o.)
částečně exteriéry budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny, stavební a autorský dozor
Před podáním žádosti
Realizováno
Nákup komunálního traktoru STARJET
Kontrola a ocejchování vodoměrů
Zpracování Prováděcí dokumentace stavby –
výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov
a Holašovice
Výroba a osazení nových kovaných vrat/mříže do
vstupní lodě kaple sv. Víta Jankov

596 200,- Kč

Podána žádost o dotaci
V realizaci

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

Žádost o dotaci
ve výši

V realizaci

180.000,- Kč
57.841,- Kč

75.000,- Kč

71.250,- Kč

2.197.631,- Kč

220.000,- Kč

2.361.659,- Kč

2.280.000,- Kč

90.000,- Kč
100.000,- Kč

Realizováno
229.900,- Kč
V realizaci

57.475,- Kč

Název akce
Výsadba nových líp náves Holašovice dle PD
Doplnění interakčního prvku – zeleně v krajině na

+ mše pozemcích
svatá
p.č. 3594/2 v k.ú. Holašovice a p.č.

Stav akce
Příprava akce
Před podáním žádosti
Příprava

1929/6 v k.ú. Jankov
v Jankovské kapli
Nákup nového vybavení a oprava hasičské
stříkačky pro SDH Jankov
LitvanHolašovice - Odvedení pramenišť mimo stávající
hlubinou studnu

Podána žádost
Příprava akce
Podána žádost
Příprava akce

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

Žádost o dotaci
ve výši

30.000,- Kč

25.500,- Kč

80.000,- Kč

68.000,- Kč

111.329,- Kč
100.000,od 16:00 ve Formace
zahraje Josef
136.972,- Kč
6.975.447,- Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu
obce na realizaci akcí a grantů r. 2018

4.110.950,- Kč
2. 864.497,- Kč

Vysvětlivky: VO = veřejné osvětlení, MK = místní komunikace, PD = projektová dokumentace



Starosta informoval o výsledku hospodaření obce Jankov k 31.12.2017. Obec Jankov hospodařila se
schodkem (ztrátou) 418.716,- Kč oproti plánovanému schodku (ztrátě) ve výši 1,657.072- Kč.



Zastupitelstvo projednalo návrhy na řešení žádostí změny č. 2 územní plánovací dokumentace a pověřilo
starostu dalším administrováním těchto návrhů.



Zastupitelstvo se vyhradilo k nevládní novele zákona o odpadech obsahující násobné zdražení skládkovacích
poplatků.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vodného pro osadu Jankov ve výši 34,56 Kč včetně DPH, tedy ve
stejné výši jako v roce 2017.

Výměna vodoměrů v osadě Holašovice
V rámci zastupitelstva bylo rozhodnuto o výměně stávajících domovních vodoměrů v osadě Holašovice, neboť jejich
právní životnost se blíží svému konci. Zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti ČEVAK a.s. ve výši 100.000,- Kč
včetně DPH. Cena za výměnu vodoměrů bude rozpuštěna do ceny vodného na období 6ti let jako tomu bylo při jejich
poslední výměně. Výměnu bude společnost realizovat během dubna a května 2018 za součinnosti obecního
zaměstnance Františka Kukly. O termínech výměny vodoměrů a případných přerušeních dodávek vody budete
informováni individuálně předem. Děkujeme za pochopení a trpělivost při realizaci této akce.

Kácení a výsadba nových líp na holašovické návsi
Zastupitelstvo schválilo pokácení 3 vzrostlých líp na holašovické návsi a současně výsadbu 3 nových líp v souladu
s příslušnou plánovací dokumentací a povoleními.

Výlet občanů obce
Vzhledem k tomu, že čím dál tím více starobních důchodců se za seniory nepovažuje a jejich účast na výletech klesá,
rozhodli jsme přejmenovat tradiční „výlet seniorů“ na „výlet občanů obce“. Přestože se jedná pouze o „kosmetickou“
změnu názvu, tak doufáme, že tato změna přiláká nové účastníky nejen z řad starobních důchodců mladých duchem,
ale i z řad ostatních občanů.
První „výlet občanů obce“ se uskuteční v úterý 15.5.2018 a jeho účastníci se podívají na všude slovem přítomné Čapí
hnízdo a do Kutné hory (památka UNESCO), ve které budou účastníci tohoto výletu očekáváni jako VIP hosté z obce,
která patří na seznam památek UNESCO. Podrobnější informace Vám přineseme přibližně 2 týdny předem v jarním
speciálu. Hlásit svou účast však můžete již teď.

Výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov a Holašovice
Starosta zastupitelstvo informoval o stavu investiční akce „Výstavba nové kanalizace a ČOV v obcích Jankov a
Holašovice“, kdy byla předána zpracována Prováděcí dokumentace akce, která je nutná pro vypsání otevřené Veřejné
soutěže dle zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek na dodavatele akce. V této souvislosti je
nyní připravován položkový rozpočet akce pro potřeby nás jako investora. Zastupitelstvo zvažuje, že k tomuto tématu
bude svoláno rozšířené zasedání zastupitelstva obce Jankov s Vámi s občany, kde si celou tuto akci otevřeně
probereme i se zástupci poradce orgánů. O svolání této schůze budete včas informováni.

Postoj Obce Jankov k rozšíření ZŠ Dubné
Vážení spoluobčané,
čím dál častěji se setkávám s dotazem z Vašich řad, jestli je pravda, že naše děti již nebudou chodit do Dubenské
školy. Rozhodl jsem se (za přispění pana starosty) Vás podrobněji informovat tímto zpravodajem, jak se věci mají.
V současné době existuje tzv. společný školský obvod základní školy, který na základě dohod vytvořily Obec Dubné a
sousedící obce s tím, že spádovou školou se stala ZŠ Dubné. Stranou této dohody je i Obec Jankov a nic nenasvědčuje
tomu, že by tomu mělo být v budoucnu jinak. (pozn. jen pro Vaši informaci iniciátorem založení tohoto obvodu byl v r.
2007/2008 náš starosta p. Jílek a právě z této iniciativy dnes ZŠ Dubné těží, což není v rozporu s uvedeným úmyslem,
ale je to jeho poslání).
V loňském zpravodaji ZIMA 2017, kde bylo také shrnutí ze zápisu č. 8/2016, bylo uvedeno:
„Zastupitelstvo se zabývalo žádostí obce Dubné ohledně finanční podpory přístavby ZŠ Dubné. Zastupitelstvo obce
Jankov jednoznačně souhlasí s realizací akce a finančně podpoří tuto výstavbu a rozšíření ZŠ Dubné dle stanoveného
klíče, aktuálně ale pouze v případě podpory akce získáním dotačních prostředků z programu IROP aktuální výzvy –
infrastruktura základních škol. V této souvislosti starosta nabídl i pomoc při získání dotace u daného programu
IROP.“
Uvedenému usnesení zastupitelstva však něco předcházelo, ale také následovalo a následovat ještě bude a to je
pravděpodobně to, co Vás čtenáře v tuto chvíli zajímá.
Dne 06.12.2016 se na řádně svolané zastupitelstvo jako host dostavila paní starostka Obce Dubné, Božena
Kudláčková, na kterém odprezentovala záměr rozšířit Dubenskou školu. Záměr odůvodnila dlouhodobě plnou
kapacitou žáků ZŠ Dubné, kdy podle územních plánů Obcí tvořících společný školský obvod má podle propočtů počet
žáků v následujících letech narůst nad kapacitní možnosti školy. Dále uvedla, že tuto investiční akci o rozpočtu cca 50
mil. Kč chce Obec Dubné z části financovat z dotačních prostředků MŠMT (iROP) a ve zbývající části se na této akci
budou podílet obce tvořící školský obvod. V případě, kdy tyto dotační prostředky nezíská, budou se na úhradě 50 mil.
Kč zcela podílet obce tvořící školský obvod. Podíl Obcí se má odvíjet podle počtu žáků v daném roce splácení
(přibližně 15 let splácení). V každém případě však Obec Dubné celou akci zaplatí předem z poskytnutého úvěru s tím,
že úroky budou taktéž zahrnuty do podílů jednotlivých obcí. V případě získání dotace by se tedy jednalo o roční
splátku odhadem kolem 80 tisíc Kč, v případě nezískání dotace by se jednalo o roční splátku kolem 300 tisíc Kč.
Prezentace záměru rozšířit dubenskou školu zakončila paní starostka žádostí o její podporu ze strany Obce Jankov.
Zastupitelstvo k žádosti o podporu zaujalo kladné stanovisko v případě získání dotační prostředků. Stanovisko
v případě nezískání dotačních prostředků zastupitelstvo nezaujalo, neboť dle názoru zastupitelstva by se jednalo o
stanovisko předčasné.
I přes své rozhodnutí mělo a má zastupitelstvo k této aktivitě jisté „výhrady“. Výhrady směřují zejména k
odůvodněnosti celé akce, její prezentace a projednání s obcemi ve společném školském obvodu a v dané době k
„nejasným“ podmínkám její realizace a financování, proto starosta vyzval loni koncem září zřizovatele Obec Dubné a
ostatní kolegy starosty ze školského obvodu k jednání ke „kulatému stolu“ s níže uvedenými okruhy otázek. Jednání se
uskutečnilo dne 9.10.2017 na OÚ v Dubném s těmito „závěry“:
Starostou vznesené otázky:

1. Kvapem se blíží konec r. 2017, kdy v závěru roku předkládáme (prostřednictvím finančního výboru)
zastupitelstvu obce Jankov návrh rozpočtu na r. 2018 a výhled rozpočtu na další min 3 roky. Pokud je mi
známo, tak nová budova ZŠ Dubné by měla být otevřena k 1.9.2018, tzn. že předpokládám, že již část
neinvestičních nákladů se bude možná hradit z rozpočtu 2018, nebo se mýlím a bude to až za školní rok
2018/2019 tzn. případné finance budeme plánovat až pro r. 2019? – zde bylo ze strany zřizovatele
odpovězeno, že zátěž rozpočtu obcí touto investicí bude až pro rozpočet r. 2019 a následujících, což je
transparentně v pořádku.
2. Jaká je představa zřizovatele o financování, návrhy modelů (investiční, neinvestiční, dar, příspěvek apod.)? –
zřizovatel navrhl, že na doporučení Krajského úřadu by toto financování mělo být realizováno na základě
uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi více subjekty.
3. Jaká bude zákonná/metodická opora návrhu řešení financování, systémovost, abychom to nemuseli každý rok
obhajovat a nedošlo k tomu, že když se vymění zastupitelstvo, tak případnou podporu neschválí a nepřijme
tzn., obhajitelnost v zastupitelstvech, u veřejnosti, při auditech apod,? – měl by to být právě obsah výše
uvedené Veřejnoprávní smlouvy.
4. Z čeho se podpora bude vypočítávat? Z celkové investice nebo z přepočtu provozních nákladů uvedeného
zařízení? Jaké budou mít na podporu dopad tzv. případné neuznatelné náklady akce popř. vícenáklady na
pořízení stavby? – dle sdělení starostky bude konečná kalkulace investorem předložena k projednání
zastupitelstvu obce v jistém časovém předstihu. Dostupnost smluvního vztahu s vybraným dodavatelem pro
dotčené obce (smlouva je zřejmě na veřejné adrese) včetně položkového rozpočtu? - V současné době je
uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem, která je dostupná ne adrese veřejných zakázek.
5. Jaký bude mít význam a zohlednění v podpoře dopad novely Zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších
předpisů (RUD). Jeho poslední novela nabyla účinnosti 1. 1. 2018, ze které mj. plyne, že od 1.1.2018
zřizovatelům školských zařízení bylo přidáno z cca 8.800,- Kč na cca 12.000,- Kč na žáka (podotýkám, že je
to na úkor obcí, které školská zařízení nezřizují což je např. Obec Jankov),
Pozn.:
 Výtěžnost po novele RUD se od 1.1.2018 zvyšuje u obcí, které nezřizují školská zařízení o 300 –
500,- Kč na obyvatele
 Výtěžnost po novele RUD se od 1.1.2018 zvyšuje u obcí, které zřizují školská zařízení o 600 – 800,Kč na obyvatele (zvýšen koeficient daňové výtěžnosti právě na úkor obcí, které tyto zařízení nemají)
- zde bylo paní starostkou odpovězeno, že ani tato částka po valorizaci RUD nepokrývá ve své
podstatě náklady na žáka, který navštěvuje školské zařízení a rozdíl nákladů nese zřizovatel, tzn.
obec Dubné ze svého rozpočtu.
6. Myslím si, že bychom měli jednat všichni starostové společně a konzistentně (nakonec máme uzavřený
společný školský obvod) a takto získané informace jednotně přenášet do svých zastupitelstev, jelikož mám
informace, že někteří členové zastupitelstev dotčených obcí si plně neuvědomili konsekvence dopadu jejich
příslibu/rozhodnutí (nemají a ani v daném čase nemohli mít veškeré dostupné informace). Jedna věc je
samozřejmě zákonná povinnost obce zajistit povinnou školní docházku, druhá je opora takovéhoto rozhodnutí
kofinancování cizího majetku či provozu v zákoně či metodice podpory takovéto akce. – ano i zde toto bylo
potvrzeno, že uvedená schůzka byla potřeba a řada otázek byla na tomto jednání zodpovězena popř.
nastavena na další komunikaci.
Je nutné podotknout, že uvedeného setkání se zúčastnila valná většina všech starostů školského obvodu, iniciativa
našeho starosty byla kvitována. Na jednání byl přítomen i p. ředitel ZŠ Dubné Dr. Meškán, který byl dle slov našeho
starosty na jednání velmi dobře připravený a působil velmi přesvědčivě.
Vážení spoluobčané, máte právo se zlobit na našeho starostu za to, že se dozvídáte, že naše děti nebudou moci chodit
do školy do Dubného, že do něčeho „reje“, ale považte, že jen chce otevřeně vysvětlit a legitimizovat vložení
NAŠICH veřejných finančních prostředků do jiného cizího majetku. Starosta ani nikdo ze zastupitelů neřekl, že se
vymezuje vůči této stavbě a že je jedno, kam budou naše děti chodit do školy. To bychom totiž porušili zákon o
obcích, který nám ukládá – zajistit pro děti předškolního a školního věku své obce odpovídající předškolní a školní
(základní) docházku a vzdělání, což plyne mj. i přímo z Ústavy ČR. Mohu Vás ujistit, že je v zájmu zastupitelstva, aby
naše děti mohly nadále chodit do ZŠ Dubné, a v tomto ohledu je postup zastupitelstva jednotný. Nicméně chceme
pečlivě informačně, argumentačně a papírově prověřit celou tuto aktivitu tak, abychom Vám, jako našim občanům a
popř. kontrolním orgánům byly schopni korektně osvětlit a okomentovat vynakládání našich finančních prostředků.
Jan Ambrož

Podpořte ZŠ a MŠ Dubné, zatímco nakupujete ve svém oblíbeném e-shopu
Pokud občas nakupujete na internetu, využijte možnost podpořit finančně školu,
aniž by Vás cokoliv stálo.
Stačí, když do Vašeho obchodu vstoupíte přes odkaz na stránkách naší školy
http://www.zsdubne.cz/podporte-nas-zatimco-nakupujete.html
Tento krok nebude mít vliv na cenu Vašeho zboží, ale škola bude odměněna
provizí přímo od prodejce.
Prozatím je uzavřena dohoda s e-shopem alza.cz, další budou časem přibývat (záleží
to více na nich, než na nás, Alza zareagovala první).

zve 27. 5. příznivce holašovického kuželníku na tradiční pouťový turnaj
začátek 10:00, předpokládaný konec 16:00
soutěžíme o zajímavé ceny

 27.4. 2018 bude v obou obcích přistaven kontejner na nebezpečný odpad
 Letošní ročník Selských slavností Holašovice se uskuteční v termínu 20. až 22. července

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH

Jubileum oslaví:

30. 4. stavění máje v Jankově a Holašovicích

17. 4. Vlasta Trinklová - Holašovice

70 let

15. 5. výlet občanů obce

17. 5. Anna Řezníčková – Jankov

86 let

27. 5. tradiční pouť v Holašovicích

85 let

2. 6.

dětský den v Jankově

11. 6. Květoslava Böhmová – Holašovice 89 let

6. 6.

Oslavy 20. let Holašovic v UNESCO

1. 6.

Emil Melmer – Jankov
- nejstarší občanka obce

17. 6. tradiční pouť v Jankově

13. 6. Jan Bürger – Jankov

81 let

13. 6. Zdeněk Bürger – Jankov

81 let

17. 6. Jan Šturma – Holašovice

75 let

19. 6. Jiří Mrkvan – Jankov

60 let

23. 6. Slavnosti slunovratu a keltská ohňová noc
SPORT V OBCÍCH
SK Jankov
2. 4.

TJ Přeštice

v.s.

SK Jankov

10:15

Přistěhovali se do naší obce:

8. 4.

Sedlčany

v.s.

SK Jankov

16:30

Kateřina Novotná, Jan Novotný – Holašovice

11. 4. SK Jankov

v.s.

Aritma Praha 17:00

Daniela Bartošová - Holašovice

15. 4. Karlovy Vary v.s.

SK Jankov

10:30

22. 4. SK Jankov

v.s.

Mar. Lázně

17:00

28. 4. FK Hořovicko v.s.

SK Jankov

17:00

6. 5.

v.s.

MFK Dobříš 17:00

13. 5. Březová

v.s.

SK Jankov

10:30

20. 5. SK Jankov

v.s.

Soběslav

17:00

26. 5. Č.Krumlov

v.s.

SK Jankov

10:30

3. 6.

SK Jankov

v.s.

Malše Roudné 17:00

Statistika knihovny za rok 2017:

9. 6.

Doubravka

v.s.

SK Jankov

17:00

- zaregistrováno bylo 17 čtenářů
- návštěvnost – 95 osob, kteří chodí pravidelně
- celkem bylo vypůjčeno 372 knih a časopisů
- z knihovny v Č.B. bylo zapůjčeno 283 knih,
které budou v dubnu vráceny a budou zapůjčeny
nové knihy

16. 6. SK Jankov

v.s.

Petřín Plzeň

17:00

Narodili se noví občánci:
16. 1. 2018

Šarlota Palečková

1. 9. 2017

Eva Vejmelková

- omlouváme se p. Vejmelkové (Postlové)
za opožděnou gratulaci a uvedení do zpravodaje

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

INFOCENTRUM HOLAŠOVICE
Duben – říjen

9:00 – 17:00

SK Jankov

- více informací na www.skjankov.cz

SDH Jankov
Děti:
5. 5.
Strážkovice II.kolo hry Plamen
10. 6. Hosín
Dospělí: 12. 5.
Radošovice
13:00
26. 5.
Planá
13:00
23. 6.
Čakov
13:00
SDH Holašovice
12. 5. Dvorce

sklopky

13:00

19. 5. Žďár

sklopky

13:00

20. 5. Lišov

sklopky

13:00

sklopky

13:00

23. 6. Žernovice

sklopky

13:00

30. 6. Chrbonín

sklopky

13:00

2. 6.

Tučapy

