ZIMA 2018
Ze zasedání zastupitelstva: zápisy č. 6/2017 a 7/2017


Starosta zastupitelstvo informoval o vyúčtování žádostí o grantovou podporu a o realizovaných
investičních a neinvestičních akcích obce v roce 2017. Za uplynulý rok obec realizovala investiční a
neinvestiční akce, na které byly vynaloženy náklady v celkové výši cca 10.400.000,- Kč, přičemž náklady
obce činily „pouze“ cca 2.800.000,- Kč, neboť obec získala dotace a příspěvky v celkové výši cca
7.600.000,- Kč.



Obec Jankov v roce 2017 získala veřejnoprávní příspěvky na tyto akce:
Název akce
Realizace zpevněných ploch stavby nové hasičské zbrojnice
Holašovice
Oprava požární nádrže Jankov dle zpracované PD



Přidělaná dotace s
DPH

406.558,- Kč

203.279,- Kč

998.999,- Kč

949.199,- Kč

Oprava interiéru (restaurování maleb) – kulturní památka

382.949,- Kč

180.000,- Kč

Oprava oltáře kaple sv. Víta Jankov

115.000,- Kč

45.000,- Kč

Program dotace pro jednotky SDH obcí - výstavby nové
„Hasičské zbrojnice Holašovice“

7.065.354,- Kč

5.537.399,- Kč

Celkem

8.968.860,- Kč

6.914.877,- Kč

A dále Obec Jankov získala veřejnoprávní příspěvek ve výši 700.000,00 Kč, a to z rozpočtu
Jihočeského kraje na neinvestiční akce realizované v osadě Holašovice UNESCO. Příspěvek byl
vynaložen na tyto akce:
Celkové náklady akce
včetně DPH

Krytí z prostředků
JčK 2017 (Kč)

Oprava návesní mostní dobytčí váhy Holašovice

310.599,- Kč

300.000,- Kč

Oprava kamenného pilonu Holašovice – UNESCO
Oprava 8 ks návesních dřevěných pístových pump
Náklady na pořádání folklorní akce Selské slavnosti Holašovice
2017 – 20. ročník

84.700,- Kč
159.300,- Kč

50.000,- Kč
159.210,- Kč

190.769,- Kč

190.790,- Kč

Celkem

745.368,- Kč

700.000,- Kč

Název akce



Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

V posledním čtvrtletí obec realizovala tyto akce, které byly financovány z rozpočtu obce:
1) Instalace starých kamenných koryt pod pístové pumpy Holašovice náves – celkové náklady na
realizaci akce 30.000,- Kč včetně DPH.
2) Protipovodňová opatření u IC Holašovice - vybudování kanalizační vpusti – celkové náklady na
realizaci akce cca 30.000,- Kč včetně DPH.
3) Oprava oplocení a dřevěných prvků chléva a holubníku před usedlostí č.p. 11 Holašovice – celkové
náklady na realizaci akce 44.000,- Kč včetně DPH.
4) Oprava busty Ježíše Krista kamenný kříž před kaplí sv. Víta Jankov – celkové náklady na realizaci
akce cca 37.000,- Kč včetně DPH.
5) Oprava kazatelny kaple sv. Víta v Jankově, nákup starožitného lustru – celkové náklady na realizaci
akce cca 25.000,- Kč včetně DPH.



Starosta dále zastupitelstvo informoval o stavu podaných žádostí o grantovou podporu a o realizování
investičních a neinvestičních akcích obce v roce 2018. Příští rok lze očekávat, že budou realizovány
následující akce:
Název akce
Podpora památky UNESCO z prostředků JčK 2018 dle
smluvních podmínek – výčet aktivit viz Bod 2.2. níže – 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

Celkové náklady na
realizaci akce s DPH

700.000,- Kč

596 200,- Kč

Umístění sloupů VO HZ Holašovice

30.000,- Kč

Oprava MK za Nekyselem, odvodnění

240.000,-Kč

Zpevněné plochy HZ Jankov

150.000,- Kč

PD oprava rybníka „Cihelna“ k.ú. Jankov

70.000,- Kč

PD přístavba HZ Jankov

55.000,- Kč

Oprava nebo nákup kotlů KD JANKOV a IC Holašovice

56.000,- Kč
100.000,- Kč

PD přístavba skladu u HZ Holašovice
Zpracování studie Programového rámce Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP) SCLLD MAS
Blanský les-Netolicko
Stavební úpravy koloniálu č.p. 23 Holašovice – veřejná turistická
WC a další opravy budovy exteriéry a interiéry dle PD
Stavební úpravy kovárny Holašovice p.č. st. 67/3 dle schválené
PD (interiéry vč. mobiliáře a částečně exteriéry budovy),
zpevněné plochy, rekonstrukce studny, stavební a autorský dozor

596 200,- Kč

180.000,- Kč

Nové vyvložkování kouřovodů hospoda Holašovice – revizní
zpráva
Oprava septiku Koloniál a kovárna

Žádost o dotaci ve
výši

35.000,- Kč
75.000,- Kč

71.250,- Kč

2.400.000,- Kč

220.000,- Kč

2.400.000,- Kč

2.280.000,- Kč

6.387.200,- Kč

3.867.450,- Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na
realizaci akcí a grantů r. 2017

2. 519.750,- Kč



Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový, na straně příjmů ve výši
7.290.000,- Kč, na straně výdajů ve výši 9.577.823,- Kč. Plánovaný rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu
na r. 2018 ve výši - 2.287.823,- Kč obec Jankov schválila uhradit ze zůstatků minulých let. V rámci
rozpočtu byly zohledněny posledně uvedené akce.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled na r. 2019 – 2021.



Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Jankov o místních poplatcích na rok
2018, o jejímž obsahu bude psáno níže.



Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 4.378,- Kč na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové
politiky ?na místní úrovni, v souladu s Minimální sítí protidrogových služeb na území Jihočeského kraje.



Starosta obce informoval o stavu výběrových řízení na akce „Stavební úpravy koloniálu na pozemku p. č.
st. 67/1 v k. ú. Holašovice“ a „Stavební úpravy objektu kovárny na pozemku p. č. st. 67/3 v k. ú.
Holašovice“.

Obec Jankov tímto přeje všem občanům v novém roce 2018
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodinné pohody.

Poplatky 2018
Vážení spoluobčané,
níže Vám posíláme přehled poplatků na rok 2018. Změny doznal pouze poplatek za svoz a uložení TKO, který se
zvýšil cca o 10% pro všechny poplatníky. Zvýšení bylo zapříčiněno navýšením nákladů obce za služby poskytovatele
zajišťující svoz a uložení TKO. Zvýšení poplatku částečně pokryje navýšení nákladů obce a další část nákladů bude
kryta z rozpočtu obce. Vzhledem k tomu, že takovémuto zvýšení bylo nutné přistoupit po 10ti letech, věříme, že
poplatek za svoz a uložení TKO může být i pro následující dekádu bez výraznější změny. Každá domácnost tomu
může přispět každoročně lepším tříděním odpadu, kterým nejenže dochází ke stabilizování nákladů obce za služby, ale
současně se navrací finanční prostředky za výkup tříděného. V konečném důsledku tak je možné i přes valorizaci cen
dlouhodobě „nezdražovat“.
Za svoz a uložení TKO
Poplatník

Sazba/rok

Fyzická osoba
- s trvalým pobytem v obci
- vlastnící nemovitost, ve které není hlášena
žádná fyzická osoba
Fyzická podnikající a právnická osoba s provozovnou

500,- Kč
500,- Kč
2.750,- Kč

Za psy
Poplatník

Sazba/rok
1. pes
50,- Kč
100,- Kč

Starobní důchodce
Ostatní

Sazba/rok
2. a každý další pes
50,- Kč
50,- Kč

Za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatník
Sazba/osoba/den
Pronajímatel
5,- Kč

Nájemce

Za užívání veřejného prostranstvím
Poplatník
Sazba/m2/den
5,- Kč

Za příležitostný zábor veřejného prostranství – svatby,
hony, konference atp.
Poplatník
Sazba/den
Nájemce
1.000,- Kč
Za dřevo
Poplatník
Samovýroba
Vyrobené
Stavební dřevo

Kupující

Sazba/m3
5,- Kč
600,- Kč
1.200,- Kč

Za stočné
Poplatník
Fyzické osoby

Sazba/osoba/rok
50,- Kč

Výběr poplatků proběhne v Jankově ve dnech 19.2. – 23.2. na OÚ v úředních hodinách, v Holašovicích 23.2. od 18:00
do 20:00 v Jihočeské hospodě.

Vážení občané,
dlouhodobě se snažíme o zpříjemnění života všem občanům obce zejména pak našim občanům v postproduktivním
věku, tedy starobním důchodcům. Proto na Vás myslíme při významných jubileích, pořádáme pro Vás pravidelně
sešlosti a výlety. Odměnou za naše úsilí je nám Vaše spokojenost a účast na pořádaných akcích. V loňském roce však
účast na pořádaných akcích klesla na hranici, která nás nutí zamyslet se nad smysluplností našeho úsilí, přestože řady
našich starobních důchodců stále rostou. Tímto Vás tedy žádáme, abyste naše snahy odměnili zejména Vaší účastí na
letošních akcích v hojném počtu, ale třeba i přijetím našich zástupců při Vašich významných jubileích.
Upozornění na změnu výdejního místa obědů v Holašovicích !!!
Od pondělí 22.01.2018 se budou obědy vydávat v budově Infocentra v Holašovicích. Za tímto účelem každý strávník
dostane na požádání jeden klíč od bočního vchodu do budovy Infocentra (tj. dveří od dětského hřiště). Konkrétní
pokyny Vám poskytne místostarostka obce.
Jedná se pouze o přechodné řešení po dobu realizace stavebních prací v budovách koloniálu a kovárny.
Upozornění na možnost volit z domova
Ve dnech 12. a 13.1.2018 a 26. a 27.1.2018 se budou po pěti letech konat opět prezidentské volby. V této souvislosti si
Vás dovolujeme poučit o Vašem právu volit z domova do přenosné urny. Pokud Vám činí obtíže dostavit se do
příslušné volební síně, neváhejte zavolat před konáním voleb na obecní úřad na mob.: 725 031 287 a požádat o volbu
z domova nebo v době konání voleb zástupkyním příslušných komisí:
Jankov: Barbora Melmerová, mob.: 721 670 653
Holašovice: Lucie Ambrožová, mob.: 602 362 126.
Pozvánka na besedu s pamětníkem panem Postlem
Václav Jílek tímto zve všechny na posezení s pamětníkem panem Postlem z Lipanovic. Posezení se bude konat v sále
Jihočeské hospody v Holašovicích dne 27.01.2018 od 16:00 hod. Diskutovat se bude zejména o době válečné a
poválečné.

SDH HOLAŠOVICE
Vás srdečně zve na
MASOPUSTNÍ PRŮVOD,
který se uskuteční
17. února 2018
V 10:00 se shromáždí všechny masky
v hospodě – vítáme nové masky!!!
V 11:00 budou všechny masky v čele se
strakáčem vycházet pro svolení konání
průvodu ke starostovi obce. Poté se celý
průvod odebere na obchůzku vesnicí.
Předpokládaný návrat do hospody je mezi 16:00 – 17:00, kde bude slavnostním aktem průvod ukončen.

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
6. 1.

SPORT V OBCÍCH

od 20:00 – včelařský ples v Holašovicích

SK Jankov

19. 1. od 20:00 – hasičský ples SDH Holašovice

Přátelská utkání

27.1. od 16:00 – beseda s pamětníkem panem Postlem

28.1. SK Dynamo ČB U21 – hřiště Složiště

11:00

9. 2.

3.2. FC Písek U19 – hřiště Písek

13:00

10. 2. od 14:00 – dětský maškarní bál v Holašovicích

7.2. SK Dynamo ČB U17 – hřiště Složiště

18:00

17.2. od 11:00 masopustní průvod v Holašovicích

17.2. SK Dynamo ČB U19 – hřiště Složiště

11:00

24. 2. od 19:00 – sportovní ples SK Jankov

24.2. SK Rudolfov – hřiště Složiště

14:00

25. 3. od 14:00 – dětský maškarní bál v Jankově – MŠ Čakov

3.3. SK Otava Katovice – hřiště Katovice

14:00

od 20:00 – hasičský ples SDH Jankov

Mistrovská utkání
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

10.3.

TJ Přeštice – SK Jankov

10:15

Jubileum oslaví:

18.3.

SK Jankov – SK Aritma Praha

15:00

SK Klatovy – SK Jankov

15:00

17. 1. 2018

Miloslava Rosenfelderová – Jankov

70 let

24.3.

18. 1. 2018

Marie Siegelbauerová – Jankov

70 let

20. 1. 2018

Marie Bürgerová – Jankov

80 let

„Po osmi letech ve funkci trenéra “A“ týmu skončil na
vlastní žádost Ivo Čech. Tímto mu za celý klub
děkujeme za velice dobře odvedenou práci!

4. 3. 2018

Václav Holub – Jankov

88 let

6. 3. 2018

Antonín Böhm – Holašovice

65 let

7. 3. 2018

Josef Trantina – Holašovice

75 let

13. 3. 2018

Růžena Hálová – Jankov

86 let

27. 3. 2018

Jaroslav Kučera – Jankov

65 let

Novým trenérem byl jmenován třicetiletý Petr Kadlec,
bývalý hráč SK Jankov, mládežnický trenér SKP ČB a
SK Dynamo ČB.“
Petr Maxa
- více informací na www.skjankov.cz
K poděkování se připojuje i Obec Jankov a novému
trenérovi přeje mnoho úspěchů.
- více informací na www.skjankov.cz

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
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

SDH Jankov a SDH Holašovice
- naše družstva se připravují na nastávající sezónu

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:

387 982 133

GSM:

725 031 287

Email:

obec.jankov@volny.cz

STATISTIKA OBYVATEL ZA ROK 2017

KNIHOVNA
Úterý

16:00 – 18:00

Přihlášení:

2

Odhlášení:

16

Narození:

1

Úmrtí:

3

Celkem obyvatel k 31.12.2017: 384
INFOCENTRUM HOLAŠOVICE
Leden – Březen

ZAVŘENO

-

150 obyvatel v Holašovicích

-

234 obyvatel v Jankově

