Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám další díl „letního“ zpravodaje obce Jankov, který mapuje aktivity a dění v našich obcích
a informuje Vás o nadcházejících událostech a aktivitách. Jsme rádi, že se s Vámi můžeme o tyto informace
podělit, pozvat Vás na námi plánované tradiční akce a případně si připomenout to, co jsme v uplynulých týdnech
prožili, rozhodli a přidáme pár praktických rad na nadcházející období.
Přejeme Vám všem touto cestou klidné a slunné léto, dětem fajnové prázdniny, pohodovou a příjemnou
dovolenou, hodně slunných dní a těšíme se na viděnou na některé z našich letních plánovaných akcí.
Zastupitelstvo obce Jankov

Pozvánka na Selské slavnosti 2019
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce si Vás dovoluje tímto pozvat na 22. ročník tradičních Selských slavností Holašovice,
které se tento rok konají ve dnech 26. - 28. července 2019, a jak již bývá dobrým zvykem, tak si i připomenout
některé skutečnosti se slavnostmi související:
 Selské slavnosti začínají v pátek 26. 7. 2019, kulturním programem od 10:00 hod. a jejich oficiální
zakončení je v neděli 28. 7. 2019 v 17:00 hod.. Náves bude uzavřena již od 8:00 hod. vjezdu automobilů.
 Oficiální letáky s kulturním programem na všechny tři dny Selských slavností Vám dodáváme do Vašich
poštovních schránek současně s tímto letním Zpravodajem, současně však jsou pro všechny další zájemce
k dispozici v Informačním centru v Holašovicích.
 Touto cestou si Vás dovolujeme požádat o případnou pomoc při přípravě akce ve čtvrtek 25. 7. na návsi
v Holašovicích, kdy cca od 7:45 hod. budeme organizačně akci připravovat. Kdo můžete a chcete, přijďte
pomoci (občerstvení pro dobrovolníky ZDARMA). Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem
spoluobčanům za respektování a dodržování dlouhodobě nastavených pravidel při vstupu na slavnosti.
 Všichni naši spoluobčané obou částí obcí mají možnost v daném termínu navštívit Selské slavnosti
ZDARMA a to i opakovaně, pokud budou mít zájem. Tak jako předchozí ročníky se u vstupu vždy
prokážete platným občanským průkazem, kde si pořadatelé ověří Vaše trvalé bydliště Jankov či Holašovice
tzn., že do prostoru návsi budou vpuštěny ZDARMA pouze osoby, které toto splňují. Prosíme Vás,
nesnažte se toho jakkoli zneužívat a buďte disciplinovaní a ohleduplní k nám jako pořadateli stejně jako
v uplynulých letech.
 S ohledem na uplynulé ročníky Selských slavností Vás žádáme, abyste v období Selských slavností
neplýtvali vodou z vodovodního řadu.

Závěrem tohoto sdělení si Vás dovoluji pozvat v pátek 26. 7. 2019 v 15:000 hod. na slavnostní zahájení
akce, kterého se letos opět zúčastní v hojném počtu významné osobnosti politického a veřejného života, mezi
kterými nebude chybět hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská, ministr zemědělství Miroslav Toman,
ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, poslanec Jan Bauer, senátoři Jaroslav Větrovský či Tomáš Jirsa
a další významní hosté.
Děkujeme za pochopení a spolupráci
Ing. Jan Jílek, starosta

Informace z jednání zastupitelstva
Poděkování občanům:
Starosta obce Jankov si tímto dovoluje velice poděkovat všem spoluobčanům, kteří se na základě
výzvy zúčastnili veřejného jednání ohledně uvažované stavby „Kanalizace ČOV Jankov a Holašovice“
v obou osadách. Na jednání byl představen projekt, předběžný harmonogram prací, aktuální stav žádosti
o dotaci a financování akce, cena projektu, práce související s uznatelnými a neuznatelnými náklady
projektu, legislativní předpisy upravující problematiku povinnosti připojování na obecní kanalizaci a byly
zodpovězeny další dotazy přítomných občanů k uvedené stavbě. Celkově obě jednání jako samospráva
hodnotíme velice pozitivně a konstruktivně včetně atmosféry jednání a věcnosti dotazů přítomných
občanů. Již v pátek 12. 7. proběhne v Jankově místní šetření ohledně řešení přípojek stavebních objektů,
které nebyly zamalovány, nebo je o jejich připojení uvažováno již v této fázi nesprávně.
bez DPH

Preferovaná varianta financování akce ze strany investora

bez DPH
NSTČ dle skutečnosti (v mil Kč)
NEUZN. náklady*
CELKEM CENA po Výběrovém
řízení

vč. DPH

MZe +
Krajský
úřad 65%
+ 10% z
NSTČ

bez DPH

vč. DPH

MZe +
Krajský
úřad 70%
+10% z
NSTČ

vč. DPH

35,927

43,472

2,782

3,366

38,709

46,838

26,945

32,603

28,742

34,778

(*NEUZN. N. = přípojky, vedlejší rozpočtové
náklady, dílenská PD)
Podíl na 1 obyv. = 91 tis Kč bez DPH
% dotace z celk. ceny
Celkový podíl obce v mil Kč

69,61
11,764

74,25
14,235

9,967

12,060

Souhrnné informace o financování akce „Stavba nové kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Pozn.: NSTČ = Náklady skutečné technické činnosti stavby

nedodržen max. podíl dle pravidel MZe, vychází 91 tis Kč/1 obyv. bez DPH (běžná dotace činí 80 tis Kč
bez DPH na 1 trvale žijícího obyvatele)
MZe
bylo starostou požádáno o mimořádný postup hodnocení žádosti o dotaci z max. částky dle Smlouvy
Žádost o dotaci ve
i /přidělaná dotace vč.o Dílo bez neuzn. nákladů (tj. z NSTČ 35,927 mil Kč bez DPH) – MZE žádosti vyhovělo,
- max. možná dotace 70% MZe + 10% Jč. Kraj (dotace až po akci) - viz tabulka
280 000,00 K č
- podíl obce na celkových nákladech (tj. vč. neuznatelných nákladů) by byl cca 10,0 mil Kč bez DPH
(předpoklad toho, že obce se stane plátcem DPH)
- obec má na kofinancování akce připraveno cca 5 mil Kč, zbylou částku pokryje bankovním úvěrem
700 000,00 Kna
č 10 let.

otaci

-

Sběr
jedlých
250
000,00
Kč

olejů a tuků

Jedná se o použitý olej po smažení jídel z domácností, který končí většinou v kanalizaci, kde postupně
ulpívá na stěnách a tím snižuje průchodnost.
Použité oleje můžete vhazovat v PET lahvích do sběrných nádob na stanovištích kontejnerů.

450 000,00 K č

Jak zabezpečit byt či dům před odjezdem na dovolenou …
Autor: Mgr. Petr Svoboda, DiS., odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany, velitel JSDHO Jankov
297 000,00 K č

Léto, období letních dovolených, zahradních posezení s grilováním, odpočinku a relaxace. Tak jako vše ostatní, tak
i léto má však své stinné stránky. V následujících několika řádcích si pojďme přiblížit, jak je to s požáry v době, kdy
si užíváme slunečních paprsků, svěžího vánku linoucího se od moře, jezera či jiné vodní plochy. Bohužel se
nejedná o ojedinělou záležitost, ze statistik vyplývá, že během letních měsíců července a srpna vznikne přibližně 7
požárů
denně.
640
000,00 Kdomácností
č
Proč tomu tak je? Z dlouhodobého sledování vyšlo najevo, že téměř polovina všech požárů (40 %) vzniká
v důsledku lidské nedbalosti nebo opomenutí některých základních bezpečnostních opatření. Druhou nejčastější
příčinnou vzniku požáru v letních měsících jsou technické závady (asi 33 %). Nesmíme zapomínat také na děti.
Odjíždím na dovolenou … na co bych neměl zapomenout?
1.

před odjezdem vypnu všechny elektrické spotřebiče a zhasnu všechna světla, jejichž zapnutí a provoz
nejsou nezbytné, žádný z elektrospotřebičů nenechám v tzv. pohotovostním režimu, televizor odpojím od
antény či satelitu

2.

vypnu jističe pro světelný a zásuvkový okruh, je-li to možné (pozor na lednici a mrazáky, které nechávám
zapnuté)

3.

z důvodu prevence neočekávané havárie vody (prasklá hadice od pračky apod.) uzavřu přívod vody do bytu
nebo domu

4.

uzavřu a uzamknu všechna okna a dveře (včetně těch do uzavřeného dvora nebo na balkon), bráním se tím
nejenom neoprávněnému vstupu cizí osoby do objektu, ale chráním se tím i před následky prudkého deště
nebo silného větru, které mohou způsobit škodu nejenom mně, ale i sousedům

5.

na balkonech, terasách nebo zahradách nenechám volně ložené předměty, jako je například zahradní
nábytek, květinové truhlíky, nářadí apod., které by mohly vlivem silného větru spadnout nebo odletět a tím
80 000,00způsobit
Kč
škodu na majetku nebo někoho zranit
Dále se doporučuje, pokud na delší dobu opouštíte své obydlí, domluvit se se sousedem nebo u jiné osoby, které
důvěřujete, a ponechat u něho aktuální kontakt a rezervní klíče. Toto usnadní záchranným složkám rychleji a
efektivněji zasáhnout, pokud k nějaké mimořádné události po dobu Vaší nepřítomnosti přeci jen dojde.
2 517 178,00 K č

5 214 178,00 Kč
684 807,00 Kč

Zkráceno, celý text na www.jankovcb.cz

Gratulace k úspěchům Arnoštu Petráčkovi
V prvním závodu Českého poháru v plavání tělesně postižených získal Arnošt Petráček zlatou medaili
a pokořil světový rekord na krátkém bazénu na 50m znak, v čase 42,76 s. Tímto děkujeme za výbornou
reprezentaci obce a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Oznámení
Obec Jankov nabízí k prodeji palivové dřevo ve 2 metrových výřezech. Cena 450 Kč za prostorový metr.
K doptání na obci Jankov v úředních hodinách nebo na tel. 725 031 287 - M. Vaňková.

SDH Jankov
SDH Jankov: Co nás čeká…

SDH Jankov
Děti

Ženy

Muži

Plamen
Jankov
Hosín
Obvod Jankov
BBP Bavorovice
BBP Třebín
Obvod Jankov
Okresní kolo
BBP Bavorovice
BBP Třebín

7. ze 7 týmů
ukázka
3. ze 6 týmů
1. ze 3 týmů
5. z 5 týmů
1. ze 2 týmů,
2. ze 4 týmů v superfinále
1. ze 2 týmů
11. z 11 týmů
10. ze 13 týmů
5. z 8 týmů

20.7.
17.8.
23.8.
31.8.
31.8.
7.9.
14.9.

BBP Břehov
BBP Jankov
Dětská noční soutěž, Ločenice
O pohár starosty, Mokré
Noční soutěž, Dubičné
BBP Krtely
Soudek a váleček, Češnovice

Pozvánka na kotlíkový guláš
Formanka Jankov Vás srdečně zve na kotlíkový guláš. Akce se uskuteční 5. července od 17: 00 hod.

Poděkování
Tímto děkujeme manželům Maxovým za svezení dětí na koních na dětském dni v Jankově.

13:00 hod.
13:00 hod.
19:00 hod.
13:00 hod.
20:00 hod.
13:00 hod.
13:00 hod.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ

Jubileum oslaví:
1. 7.
11. 7.
23. 8.
24. 8.
1. 9.
8. 9.
10. 9.

Anderlová Blažena
Winzigová Helena
Klimešová Marie
Melmerová Růžena
Jílek Jan
Bíca František
Melicharová Irin

88 let
75 let
86 let
88 let
70 let
65 let
75 let

Pondělí :

7: 00 – 12:00

Úterý :

12:30 – 16:00

Středa :

7:00 – 12:00

Čtvrtek :

12:30 – 18:00

Pátek :

7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ

Navždy jsme se rozloučili:
Bürger Jan
Kobernová Dana

Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec@jankovcb.cz

Narození:
Bícová Adina, Holašovice
Michaela Ambrůžková, Jankov (matka Zuzana
Bürgerová)
David Tomo Graig, Jankov

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

SK Jankov
Po letní přestávce se na Vás opět těšíme na domácích zápasech.
Domácí zápasy:
1. kolo
2. kolo
4. kolo

11.8.
18.8.
1.9.

SK Jankov - FK Olešník
SK Jankov - Český Krumlov
SK Jankov - TJ Dražice

Grantové žádosti, investiční a neinvestiční akce r. 2019
Na další stránce přinášíme informace o stavu podaných žádostí o grantovou podporu na rok 2019, o aktuálním
stavu a průběhu investičních a neinvestičních záměrů obce viz tabulka.

Stav

Grantový program/financování

Název akce

Schváleno

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Oprava obecní komunikace "U
rybníka Nekysel"

Zrealizováno a zaplaceno

Rozpočet obce a výše uvedený dotační
titul JčK POV

Oprava obecní účelové
komunikace "U rybníka Nekysel"

Schváleno

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje 2019

Schváleno

Grant MKČR - Podpora památek
UNESCO

V realizaci

Rozpočet obce a výše uvedené dotační
tituly JčK a MKČR

Schváleno

Schváleno

MV ČR - GŘ HZSCR "nvestiční dotace v
rámci programu"Dotace pro jednotky
SDH obcí"
"Investiční dotace pro Jednostky sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje.", Opatření :1, Podopatření : 2.
Pořízení nového DA

V realizaci

Rozpočet obce a výše uvedené dotační
tituly MVČR a JčK

Příprava žádosti o dotaci

MŽP

Zaplaceno

Rozpočet obce

V realizaci

Rozpočet obce

V realizaci

Rozpočet obce

Zaplaceno (dotace ve výši GP MMR - Kulturní dědictví - Obnova
121.000,- Kč nepřidělena) drobné sakrální architektury

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

280 000,00 Kč
480 878,00 Kč

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2019 dle
smluvních podmínek
Program péče o vesnické
památkové rezervace, vesnické
památkové zóny a krajinné
památkové zóny
Obnova oplocení u budovy bývalé
školy v Holašovicích č.p. 43

Žádost o dotaci ve
výši /přidělaná dotace vč.

700 000,00 Kč

250 000,00 Kč

1 082 191,00 Kč

MV ČR HZS - pořízení nového
automobilu pro JSDH

450 000,00 Kč

JčK podpora JSDH - pořízení
nového automobilu pro JSDH

297 000,00 Kč

pořízení nového DP pro JSDH obce
Jankov
Oprava rybníka „Cihelna“ k.ú.
Jankov
Zpracování Prováděcí
dokuemntace stavby - výstavba
nové kanalizace a ČOV v obcích
Jankova a Holašovice
PD přístavba skladu u HZ
Holašovice
Přístavba stání pro parkování
vozidel obce Jankov v k.ú. Jankov
Obnova drobné sakrální
architektury v k.ú. Jankov a
Holašovice
Oprava fasády a soklu budovy OÚ
Jankov č.p. 46
Renovace a oprava mobiliáře
výčepu hospody Holašovice,
dorbné opravy
Stavební opravy a úpravy
exteriéru a interiéru hospoda
Holašovice
Kamenná zídka kuželník hospoda
Holašovice
Dar pro Obec Dubné - investiční
náklady na žáky navštěvující
školské zařízení, vč. splátky
přístavby ZŠ Dubné
Mimořádný dar SK Jankov "70 let
výročí založení klubu"

Zaplaceno

Rozpočet obce

Zaplaceno

Rozpočet obce/smlouva o reklamě
Budvar

Zaplaceno

Rozpočet obce

Zaplaceno

Rozpočet obce

Zaplaceno

Rozpočet obce

Zaplaceno

Rozpočet obce

V realizaci

"Podpora cestovního ruchu"

Vybavení TIC Holašovice

V realizaci

Výroba nového nábytku z masivu na
terasu hospody Holašovice

Žádost dokladově
vyúčtována a proplacena

GP MAS LEADER –iROP podpora
nemovitých kulturních památek a
památek UNESCO

Vybavení předzahrádky hospoda
Holašovice č.p. 18
Stavební úpravy kovárny
Holašovice p.č. st. 67/3 dle
schválené PD (interiéry vč.
mobiliáře a částečně exteriéry
budovy), zpevněné plochy,
rekonstrukce studny

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2019

1 306 679,00 Kč
800 000,00 Kč

640 000,00 Kč

115 115,00 Kč

350 000,00 Kč
500 000,00 Kč

172 500,00 Kč

144 400,00 Kč
228 007,00 Kč

121 373,00 Kč
16 000,00 Kč

271 792,00 Kč

40 000,00 Kč
143 000,00 Kč

80 000,00 Kč

127 050,00 Kč

2 391 319,00 Kč

5 898 985,00 Kč

5 088 319,00 Kč
810 666,00 Kč

