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Vážení spoluobčané,
tak nám běží regulérní, řádné prázdniny
a dovolené, chtělo by se říci, že jsme je měli
již 2,5 měsíce předtím a nyní se zdá, že vše
běží tak, jak jsme zvyklí a jak má. Opak
je však pravdou. Změnilo se mnoho a řada
věcí dle mého názoru nenávratně. Ano, vše
nastalo 12. března vyhlášením nouzového
stavu vládou ČR. Celých 66 dní zažívala
naše společnost totální útlum v podobě
omezení pohybu, uzavření provozu škol,
obchodů, omezení provoz úřadů, institucí,
kulturních a sportovních akcí a samozřejmě
i firem. Téměř všichni jsme seděli denně
u televizních obrazovek a netrpělivě
čekali na informaci o tom, kdy se to zlepší
a budeme se vracet do tzv. normálu.
Ano, ta situace je nyní zde, ale rozhodně
nejásejme. Zasáhlo nás to všechny a dopady
budeme pociťovat postupně a nebude to
vůbec příjemné. A že nemáme vyhráno
zřejmě vnímáme všichni. To, že se řada
lidí chovala bezohledně a nerespektovala
pravidla jsme si zejména v osadě Holašovice
užili doslova dosyta a bezostyšně. Občas
se sám sebe ptám, jakou daň máme ještě
zaplatit za to, že jsme tzv. světoví? Nejprve
to byla ztráta určité svobody, klidu, pak
nastal rozpad sousedských i rodinných
vztahů a sounáležitosti a nyní nás ještě
přítomní turisté a výletníci ohrožovali
téměř na „životech“ tím, že se zde
pohybovali
mezi námi bez roušek. Ale nutno dodat,
že někdy jsme i my sami tomu šly naproti.
Je to nepochopitelné a je to špatně, měli
bychom se z toho poučit, ale vím, že se
nám nikomu moc nechce, takže nyní
raději z jiného soudku …
Problémem je samozřejmě to, čemu se
říká motor ekonomiky a to jsou peníze.
Zde budu mluvit o obecních penězích.
Je všeobecně známý fakt, že očekávaný
propad příjmů u 40 % samospráv je
v rozmezí 10-20 % a mezi tyto obce se řadí
i naše obec Jankov. Očekávaný pokles
sdílených daní je nadále prohlubován tak,
že se vláda rozhodla kompenzovat „ztráty“
pro OSVČ, malé firmy a jejich společníky
z nichž samosprávy nemají vůbec žádné
příjmy právě z veřejných rozpočtů.
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Obce tímto přijdou o 12 miliard Kč,
kraje o 4,5 miliardy Kč. To, že v konečném
důsledku dostanou obce tzv. zpětný bonus
v podobě 1.200,- Kč na trvale žijícího
občana k 31. 12. 2019 (v naší obci to
bylo 382 trvale žijících obyvatel) je jen
slabou vzpruhou.
Uvedu fakta. Jako starosta této obce a její
hlavní hospodář očekávám z letošního
očekávaného objemu výtěžku se sdílených
daní, které byly plánovány v rozpočtu obce
ve výši cca 5.740.000,- Kč predikovanou
ztrátu 1.430.000,- Kč = (20 %). Pokud vezmu
v úvahu fakt, že dostaneme cca 460.000,- Kč
dle kompenzačního bonusu jsme stále
cca 1 mil Kč v minusu. Pokud máme
ale např. schválené dotace a musíte mít
uvedenou spoluúčast na tyto akce v krytí
z rozpočtu obce od 5 % až do 40 %
dle dotačního titulu, znamená to, že buď
akce nezahájíme a dotaci vrátíme a již je
nikdy neuvidíme nebo budeme rozvážní,
akci dobře připravíme a s rozmyslem
do toho půjdeme. My jsme se rozhodli vydat
druhou cestou a nezastavit ani jednu akci
s dotační podporou a to i přes výše uvedená
fakta. Je to zejména díky dobré kondici,
finančnímu zdraví a naší systematické
práci v minulých letech. Ano peníze nám
budou chybět, ale nikoli na dodělání těchto
akcí, to zvládneme, ale v budoucnu, protože
by se obec neměla zastavit a nezastaví
se, pokud bude jejích chod finančně
podporován jak na úrovni investic, tak
provozu, podpory drobného podnikání
a podpory kulturních a sportovních akcí.
To, že jsme zrušili letošní Selské slavnosti
je již všeobecně známý fakt a je to také
sekundární propad příjmů obce, omezili
jsme některé aktivity, ale nezalehli jsme
tzv. na matrace, nečekáme a neremcáme.
Pracujeme. Chceme rozdělané dodělat, pak
vše zbilancujeme a postavíme plán na další
roky. Ale musíte nám pomoci a podporovat
nás a ne nám házet „pomyslné klacky“ pod
nohy. Pokud v tom nebudeme společně, není
možné to zvládnout a odrazí se to zejména
v nebližším životě okolo nás. Držím nám
všem palce a přeji všem pohodové
bez-Covidové léto...
Jan Jílek – starosta
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Vybrané informace
z jednání zastupitelstva Obce Jankov:
a) Z
 astupitelstvo schválilo a realizovalo opravu oplocení pozemku p.č. 3056/1
k.ú. Holašovice – IC Holašovice severní strana.
b)	
Schválilo návrh Závěrečného účtu Obce Jankov za rok 2019 v členění
dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů:
Hodnotící zpráva včetně finančního vypořádání dotací
a finančních vztahů za rok 2019
Přehled poskytnutých finančních příspěvků 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
Rozvaha k 31. 12. 2019
Příloha k 31. 12. 2019
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
A nalytická předvaha k 31. 12. 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 201
 četní závěrku 2019
Ú
Obec hospodařila i díky již načerpané úvěrové smlouvě od ČS
s přebytkem více než 1 mil Kč.
c)	
Zastupitelstvo schválilo a vybraná stavební firma realizovala výměnu parket v sále
hospody Holašovice a výměnu nových vrat na objektu stodola hospody Holašovice.
d) Z
 astupitelstvo vzalo na vědomí sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu v katastrálním území Jankov u Českých Budějovic obce Jankov ze dne
1. 4. 2020 č.j. PUP-2/2015-301 podle ustanovení § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) – dokončení Pozemkových úprav
v katastrálním území Jankov.
e)	
Zastupitelstvo vzalo na vědomí sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu v katastrálním území Holašovice obce Jankov ze dne 1. 4. 2020
č.j. PUP-1/2015-301 podle ustanovení § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška) - dokončení Pozemkových úprav v katastrálním
území Holašovice.
f)	
Zastupitelstvo projednalo v návaznosti na stávající pandemickou situaci COVID-19
letošní organizaci a pořádání akce Selské slavnosti Holašovice 2020 a rozhodlo letošní
ročník slavností s ohledem na nejistotu v celkové organizaci této akce a s eliminací
možných dopadů na místní obyvatele slavnosti ZRUŠIT. Příští ročník se bude v případě
možností konat v termínu 23.–25. 7. 2021.
g)	
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného pro osadu Jankov na hosp. rok 2020/2021.
h)	
Zastupitelstvo z důvodu dopadu COVID-19 do rozpočtu obce na r. 2020 odložilo
realizaci přístřešku (pergola) Formanka Jankov na ½ r. 2021.
i)	
Zastupitelstvo projednalo návrhu na opravu prodejny smíšeného zboží Jankov
a akci rozhodlo připravit na r. 2021.
j)	
Zastupitelstvo schválilo cenu vodného pro osadu Holašovice za hosp. rok 2019/2020.
k)	
Zastupitelstvo schválilo realizaci akce „Rekonstrukci návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého v Holašovicích“, která byla zahájena dne 7. 7. 2020 a předání
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zhotoveného díla dle smlouvy předpokládáme v termínu listopad 2020. Na tento projekt
byla získána dotace z programu iROP - podpora nemovitých kulturních památek
a památek UNESCO, která pokryje výdaje na rekonstrukci vč. administrativy až
do výše 95 %.
l)	
Zastupitelstvo schválilo dar SK Jankov; MŠ a ZŠ Dubné
a o.p.s. Občané Jankov a Holašovic sobě a všem.
m)	
Instalovali jsme nová vrata a dali nový nátěr a stavební úpravy
hasičské zbrojnici v Jankově.
n)	
Zastupitelstvo dále řešilo řadu kupních, směnných, nájemních smluv i smluv
o uzavření věcného břemene, které jsou detailně uvedeny v zápise č.02/2020 a 03/2020.
Veškeré detailní informace o činnosti zastupitelstva obce Jankov najdete v zápisech/usneseních,
které jsou přístupné v plném znění na www.jankovcb.cz. Detailní rozpis finančních akcí a dotací
přinášíme na dalších stranách tohoto informačního sdělení pro naše občany.

Stav připravovaných a realizovaných akcí a včetně
jejich případné grantové podpory za rok 2020
Stav

Grantový program/financování

Název akce

Celkové náklady
na realizaci akce
s DPH

Žádost o dotaci
ve výši/přidělaná
dotace vč. DPH

Žádost podána

Grant POV – JčK a rozpočet obce

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata
stodola Hospoda

Schváleno,
Realizace akce

Rozpočet obce a výše uvedený
dotační titul JčK POV

Výměna parket sál hospoda
Holašovice a nová vrata
stodola Hospoda, další práce

Smlouva
podepsána

Podpora JčK – rozpočet Jč. Kraje
2020

Podpora památky UNESCO
z prostředků JčK 2020 dle
smluvních podmínek

Schváleno,
Realizace akce

Finacování výše uvedený dotační
titul

Oprava sjezdů z místní
komunikace do historických
objektů na návsi
v Holašovicích“

Ukončeno

Rozpočet obce

Vyúčtování nákladů
na hopodaření v obecních
lesích za r. 2019

Ukončeno

Rozpočet obce

Tržby za prodej vytěženého
dřeva 2019

548 390,00 Kč

Příprava žádosti

Program Mze - Finanční příspěvek
na zmírnění dopadů kůrovcové
kalamity v lesích

Kompenzace ušlých tržeb
za prodej vytěženého dřeva
za r. 2019

620 000,00 Kč

Realizace akce
průběžně 2020

Rozpočet obce

Náklady na hospodaření
v obecních lesích v r. 2020
(těžba, úklid, výsadba,
ošetřování, chemická
ochrana etc.)

400 000,00 Kč

Ukončeno

Rozpočet obce

Oprava oplocení u IC
Holašovice - severní strana

92 726,00 Kč

Odloženo
na r.2021

Rozpočet obce

Nový parket k podiu Selské
slavnosti Holašovice

Ukončeno

Rozpočet obce

Výměmna vrat u HZ Jankov
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270 000,00 Kč

590 000,00 Kč

700 000,00 Kč

796 939,00 Kč

1 111 996,00 Kč

145 968,00 Kč

46 363,00 Kč
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V realizaci

Rozpočet obce

Malířské opravy a nátěr
fasády HZ Jankov

49 897,00 Kč

V realizaci

Rozpočet obce

Zednické opravy fasády
HZ Jankov

35 337,00 Kč

Odloženo na r.
2021

Rozpočet obce

Vybudování pergoly
u formanky Jankov

V realizaci

Rozpočet obce

Oprava a úprava vodovodních
hydrantů osada Holašovice

200 000,00 Kč

Příprava akce

Rozpočet obce

Posílení vodních zdrojů pro
zásobování obyvatel pitnou
vodou osada Holašovice

350 000,00 Kč

Ukončeno

Rozpočet obce a uvedený
dotační titul JčK POV

Veřejné informační služby
knihoven

Příprava akce

Program OPŽP - AOPK

Výsadba stromové aleje
okolo polní cesty p.č. 4109
v k.ú. Holašovice

Žádost podána,
ve schvalovacím
řízení iROP

Rozpočet obce a níže uvedený
dotační titul JčK POV

Rekonstrukce návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého
Holašovice UNESCO

Žádost podána

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

Rekonstrukce návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého
Holašovice UNESCO

V realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr
a níže uvedené dotační tituly
(převod částky z r. 2019)

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

Shváleno

GP Mze - Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice (převod dotace
z r. 2019)

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

23 511 000,00 Kč

Schváleno

Individuální dotace JčK - podpora
výstavby vodohspodářské
infrastruktury

Stavba nové kanalizace
a ČOV v osadách Jankov
a Holašovice

3 715 800,00 Kč

CELKEM předpokládaná spoluúčast rozpočtu obce na realizaci akcí a grantů r. 2020

27 008,00 Kč

18 000,00 Kč

275 000,00 Kč

250 000,00 Kč

1 972 302,00 Kč

1 788 637,00 Kč

33 464 132,45 Kč

39 511 305,45 Kč

31 468 190,00 Kč
8 043 115,45 Kč

Pozn.: ceny uvedené červeně jsou odhadní, nejedná se o ceny nabídkové nebo smluvní či uzavřené žádosti o dotaci
Plné znění zápisů/usnesení ze zastupitelstev obce Jankov naleznete na
http://www.jankovcb.cz/urad-obce/vyhlasky-a-narizeni/zapisy-zastupitelstva/

Informace o etapizaci stavebních prací akce
stavba „Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Stavební aktivity firmy Proteren a.s.
na páteřní kanalizaci vedoucí v části
komunikace III. třídy 14243 Čakov-JankovHolašovice-Záboří, přes osady Jankov
a Holašovice byly úspěšně dokončeny
položením nového asfaltového povrchu,
za což je nutné poděkovat vedení Správy
a údržby silnic Jihočeského kraje
a zástupcům Rady Jihočeského kraje, kdy
schválili mimořádné finanční prostředky
na tuto komplexní opravu uvedené
komunikace (položení kompletního
asfaltového povrchu nebylo v rámci
realizace akce stavby kanalizace a ČOV
předpokládáno), plánovaná byla pouze

lokální oprava výkopu nad kanalizační
stokou. Na tuto celkovou opravu byly
starostou vyjednány mimořádné finanční
prostředky. Dokončovací práce na krajnicích
budou probíhat během měsíce července vč.
dořešení protipovodňových opatření.
V průběhu provádění těchto prací byly
dopravně zatíženy nelegálním a naprosto
neakceptovatelným způsobem pozemky
soukromých vlastníků a pachtýřů, kdy
si řidiči přes tyto pozemky „krátili“
cestu mimo řádně schválenou objízdnou
trasu. Snažili jsme se tomu se stavební
firmou předcházet, nicméně avizuji, že
obec nedisponuje žádnými zákonnými
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prostředky, jak toto řešit. Tímto se
vlastníkům alespoň touto formou jako
starosta obce a zástupce investora
omlouvám za tuto zátěž a způsobené
problémy. Pro mě jako starostu je absolutně
nepochopitelné touto formou porušovat
dopravní předpisy a nelegálně zatěžovat
soukromé pozemky, které nejsou za tímto

účelem vymezené. Bohužel se takto
chovala i řada našich spoluobčanů a jsem
přesvědčen o tom, že pokud by se tak dělo
na jejich majetku, jistotně by se jim to také
nelíbilo – jak praví staré dobré přísloví:
„Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.“
Níže přinášíme novou etapizaci akce stavby
„Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“

Etapizace prací akce stavba „Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
I

I
II
Položení kompletního
asfaltového povrchu

I
II

I

I. etapa – Září

II

II. etapa – konec Října

I

Červenec – Srpen

osada
JANKOV

Srpen – Září
Září – Říjen

Červenec

osada
HOLAŠOVICE

Srpen
Září – Říjen

I

I

II
I

Položení kompletního
asfaltového povrchu

II
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I

I

I. etapa – Září

II

II. etapa – konec Října
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Aktuální informace o financování akce stavba
„Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice“
Zde přinášíme informaci o aktuálním vynaložení a čerpání finančních prostředků
z dotačních titulů, úvěrové smlouvy či rozpočtu obce na uvedenou stavbu včetně všech
finančních informací o uzavřených smlouvách. Smlouvy v plném znění najdete na
www.jankovcb.cz
http://www.jankovcb.cz/urad-obce/vyhlasky-a-narizeni/smlouvy-obce/2019/
Celkové náklady na
realizaci akce bez DPH

Přidělaná dotace
bez DPH

Shváleno/v realizaci

Rozpočet obce/bankovní úvěr a níže
uvedené dotační tituly

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

Shváleno/v realizaci

GP Mze - Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

26 011 000,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Individuální dotace JčK -

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

3 715 800,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Smlouva BOZP

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

160 200,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Smlouva TDS

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

335 000,00 Kč

Shváleno/v realizaci

Úvěrová smlouva ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

8 982 127,84 Kč

Úvěrová smlouva
ČS a.s.

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

15. 11. 2019

13 000 000,00 Kč

F219/181

12. 12. 2019

10 255 204,61 Kč

2 744 795,39 Kč

F219/206

14. 1. 2020

8 958 793,32 Kč

1 296 411,29 Kč

F220/4

10. 2. 2020

7 724 122,18 Kč

1 234 671,14 Kč

5. 6. 2020

7 352 352,43 Kč

Datum vystavení

F220/51

Datum vystavení
Čerpání dotace MZe

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171

371 769,75 Kč
Čerpání bez DPH

18. 11. 2019

23 511 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

6. 3. 2020

21 920 687,29 Kč

1 590 312,71 Kč

F220/23

3. 4. 2020

19 568 056,46 Kč

2 352 630,83 Kč

F220/33

7. 5. 2020

16 591 645,91 Kč

2 976 410,55 Kč

F220/34

5. 6. 2020

14 588 372,87 Kč

2 003 273,04 Kč

14. 7. 2020

12 529 871,78 Kč

2 058 501,09 Kč

Platba

Čerpání bez DPH

Smluvní částka

Čerpání bez DPH

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice
F219/171

18. 11. 2019
Datum vystavení

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

4 491,54 Kč

160 200,00 Kč

FA122111191

21. 11. 2019

140 000,00 Kč

20 200,00 Kč

FA121902203

19. 2. 2020

130 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120603204

6. 3. 2020

120 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120204205

2. 4. 2020

110 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120505206

5. 5. 2020

100 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA120806207

8. 6. 2020

90 000,00 Kč

10 000,00 Kč

FA121007208

10. 7. 2020

80 000,00 Kč

Datum vystavení
Smlouva TDS

Výše dotace

Čerpání bez DPH

26 011 000,00 Kč

Datum vystavení

Smlouva BOZP

Výše úvěru

F220/12

F220/73
Vlastní zdroje - účty
obec Jankov

38 708 927,84 Kč

Stavba nové kanalizace a ČOV
v osadách Jankov a Holašovice

Smluvní částka

10 000,00 Kč
Čerpání bez DPH

335 000,00 Kč

FA132111191

21. 11. 2019

295 000,00 Kč

40 000,00 Kč

FA131902203

19. 2. 2020

275 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130603204

6. 3. 2020

255 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130204205

2. 4. 2020

235 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130505206

5. 5 .2020

215 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA130806207

8. 6. 2020

195 000,00 Kč

20 000,00 Kč

FA131007208

10. 7. 2020

175 000,00 Kč

20 000,00 Kč

Celkové aktuálně vynaložené náklady stavby "Kanalizace a ČOV Jankov a Holašovice"

19 373 467,33 Kč
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Informace o stanovení ceny vodného
pro osadu Holašovice
Vzhledem ke značnému nepochopení a četným občanským diskusím ohledně kalkulace
ceny vodného pro osadu Holašovice si dovolujeme přinést několik řádek s osvětlením, jak se
cena vodného počítá.
Osada Holašovice má tzv. dvousložkovou cenu vodného, která je každoročně upravena
a stanovena na základě schválení zastupitelstvem Přílohy č. 1 vyhlášky o úhradě vodného
ve dvousložkové formě. Jak taková kalkulace vzniká? Demonstrujme si to pro letošní
zúčtovací období od 1. 7. 2019 do 30. 4. 2020.
Z účetnictví se vezmou veškeré nákladové položky na pitnou vodu v Holašovicích za dané
zúčtovací období tzn. od 1. 7. 2019 do 30. 4. 2020.
Přehled vynaložených neinvestičních nákladů:
2019
Pokladna		
VPD 164
Oprava vodoměru u č.p. 2
442,00 Kč
26. 08. 2019
Banka			
DF 166
Rozbor vody
5.771,00 Kč
12. 09. 2019
DF 197
Elektropráce – vodárna Holašovice
5.146,13 Kč
01. 11. 2019
DF 237
Dovoz chlornanu sodného
2.572,58 Kč
27. 12. 2019
Mzdové náklady obecních pracovníků, paušál za období
6.000,00 Kč (1 tis. Kč měs)
Celkem II. pololetí 2019
19.931,71 Kč
2020
DF 34
Rozbor vody
4.668,18 Kč
02. 03. 2020
DF 37
Technická činnost
3.913,00 Kč
09. 03. 2020
		
Odběr podzemní vody – vyúčtování
15.612,00 Kč
18. 03. 2020
Mzdové náklady obecních pracovníků, paušál za období
4.000,00 Kč (1 tis. Kč měs)
Celkem za 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020
28.193,18 Kč
Dále se do ceny rozpočítávají investiční náklady
dle interního předpisu na dané období a to takto:
1)	Oprava části vodovodního řádu v obci Holašovice – 430 m – výměna potrubí a ventilů
(zemní práce 230.000,00 Kč + vodohospodářské služby 304.257,00 Kč – dotace POV
300.000,00 Kč = 234.257,00 Kč) rozpočítáno na 30 let dle interních pravidel
(počítáno od r. 08/09)
7.809,00 Kč
2)	Oprava části vodovodu Holašovice 1.384.459,00 Kč rozpočítáno na 30 let dle interních
pravidel (počítáno od r. 04/05)
46.149,00 Kč
3)	Zemní práce a vodoinstalační práce - oprava vodovodu lokalita Nekysel 156.400,00 Kč
(zemní práce 70.000,00 Kč a vodoinstalační práce 86.400,00 Kč) rozpočítáno na 15 let dle
interních pravidel (počítáno od r. 11/12)
10.427,00 Kč
4)	Oprava vodojemu Holašovice – oprava rezervoáru pitné vody pro osadu Holašovice
(stavební práce SOD č.S13-018-0023 – smluvní cena díla 1.101.600,00 Kč s DPH, dotace
z programu JčK Výstavba vodohospodářské infrastruktury JčK ve výši 600.000,00 Kč
= 501.600,00 Kč) rozpočítáno na 30 let dle interních pravidel (počítáno od r. 13/14)
		
16.720,00 Kč
5)	Technické úpravy vodojemu (tlaková stanice ATS, úpravy kvality vody, oprava el. kabelu
NN). Stavební a technické práce SOD č.S16-018-0017 smluvní cena díla 1.208.535,00 Kč
s DPH (včetně DF č.135 na 7,501,64 Kč), dotace z programu JčK Výstavba vodohospodářské
infrastruktury JčK ve výši 550.000,00 Kč = 658.535,00 Kč rozpočítána částka
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a) 209.228,00 Kč za Technologickou instalaci a přípojku NN na 30 let dle interních
pravidel (počítáno od r. 15/16)
6.975,00 Kč
b) 4 49.306,00 Kč za instalace AT stanice a technologická úprava vody na 20 let dle
interních pravidel (počítáno od r. 15/16)
22.465,00 Kč
6)	Realizace el. přípojky pro hlubinný vrt 115.450,00 Kč s DPH rozpočítáno na 30 let dle
interních pravidel (počítáno od r. 15/16)
3.849,00 Kč
7)	Realizace hlubinného vrtu – posílení vodních zdrojů pro zásobování obyvatel osady
pitnou vodou Holašovice v ceně 295.601,00 Kč s DPH (rozpočítáno na 15 let dle interních
pravidel (počítáno od r. 18/19)
19.707,00 Kč
8)	DF 119 9. 7. 2018 Výměna vodoměrů v ceně 95.456,00 Kč rozpočítáno na 5 let dle
interních pravidel (počítáno od r. 18/19)
19.091,00 Kč
9)	DF 213 10. 12. 2018 Čerpadlo – vrt (dodání a zapojení) v ceně 37.658,00 Kč rozpočítáno
na 3 roky dle interních pravidel (počítáno od r. 18/19)
12.553,00 Kč
Celkem náklady za sledované období
213.869,89 Kč
Jak je patrné, do kalkulace nevstupují žádné dotační prostředky ani jinak získané peníze,
což je značná úleva na ceně vodného. Vše je způsobeno tím, že jsme smluvně přebrali
v roce 2003 celou infrastrukturu vodovodu v Holašovicích od tehdejšího ZD Skalka Jankov
v de-facto havarijním stavu, a to vše podtrženo tím, že ZD bude brát vodu zdarma pro
zemědělské provozy až do konce roku 2020. Do rehabilitace této infrastruktury, jak je zřejmé
byly vynaloženy značné investiční i provozní prostředky a výsledkem je, že dnes, když otočíme
kohoutkem nebo chceme spláchnout, tak nám voda teče a to voda „naše“ kvalitní a hygienicky
nezávadná. Pokud bychom k uvedenému tímto způsobem, s odvahou, předvídavostí
a odhodláním nepřistoupili, dnes bychom si chodili přinejmenším Ti co nemají domácí
studnu či vrt s kýblem pro vodu k cisternám na náves.
A nyní k samotné kalkulaci...
Přehled sumárních odběrů:
Odběr – odečet vodoměrů Holašovice domovní VDM celkem		
Odběr – odečet vodoměrů ZD Skalka (HANSA) celkem		
Celkem načítaný součet odběrů 		
Odběr celkem – přítokový vodoměr Holašovice		
Ztráty – (prasklé potrubí, proplachy, profuky, ryby slavnosti, požár...)

4.296 m3
1.217 m3
5.513 m3
5.530 m3
17 m3

Cena vodného pevná složka (dle průtoku vodoměru)		365,00 Kč/rok
Cena pohyblivé složky vodného dle kalkulace		 34,38 Kč/m3
0,00 Kč/m3
Obnova VH infrastruktury - dopad do ceny vodného (Kč/m3) 		
Celkem pohyblivá složka vodného (bez 10 % DPH)		 34,38 Kč/m3
Ano, je to tak, nemáme z toho žádnou radost a netěší nás to, ale cena pohyblivé složky
vodného v letošním roce opět vzrostla s ohledem na časově dřívější odečet spotřeby dle
stavu ke dni odečtu k 30. 4. 2020 za de-facto 9 měsíců (loni se odečítalo v srpnu 2019)
a letos opět o 3 měsíce dříve z důvodu změny sazby DPH z 15 % na 10 % od 1. 5. 2020.
Vzhledem k dřívějšímu časovému odečtu hodnot vodoměrů je tato spotřeba vody celkově
nižší, zatímco na náklady nemá tento časově dřívější odečet významnější dopad, ty jsou
konstantní jak je výše patrné. Tedy čím větší spotřeba, tím nižší cena a zase naopak (tzn.
nepřímá úměra). Věříme, že v dalších letech si toto již tzv. sedne. Samozřejmě v letošním
roce v rámci realizace kanalizace a ČOV řešíme tolik potřebné odkalení vody instalací
podzemních odkalovacích hydrantů na koncových větvích a instalací dvou nových
požárních nadzemních hydrantů. Vše to děláme z důvodu zvýšení kvality dodávky vody
a s ohledem na zajištění případné bezpečnosti obyvatel a jejich majetku. Děkujeme všem
spoluobčanům za pochopení
Jan Jílek – starosta
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SK Jankov
Mistrovské fotbalové jaro bylo díky
koronavirové pandemii zrušeno.
Místo toho Jankov absolvoval „Turnaj
přátelství“, kterého se zúčastnila šestice
kvalitních mužstev.
Jelikož byl kádr týmu poměrně široký,
vedení klubu k tomu domluvilo ještě další
tři přátelská utkání. Na tým tak během

Výsledky Turnaje přátelství:
SK Jankov – FK Olešník
Č. Krumlov – SK Jankov
Třeboň
– SK Jankov
SK Jankov – Dynamo ČB „B“
SK Jankov – Roudné
Konečná tabulka:
1. Olešník			
2. Dynamo ČB „B“
3. Roudné			
4. SK Jankov		
5. Třeboň			
6. Český Krumlov

1:5 (1:2)
0:2 (0:0)
3:2 (3:1)
2:1 (1:0)
1:2 (0:0)

22 : 10
16 : 9
10 : 15
8 : 11
11 : 12
6 : 16

června čekalo osm zápasů. V závěru už byla
na hráčích vidět velká únava, přesto byl
trenér Petr Kadlec s celkovým vystoupením
spokojen. Všechny tři přátelské zápasy
Jankov vyhrál, v Turnaji přátelství bojoval
v posledním utkání s Roudným o druhé
místo, ovšem po prohře 1:2 nakonec skončil
na 4. místě.

– Prenner
– Prenner 2x
– Smékal 2x
– Benda, Kroneisl
– Smékal
14 b
9b
8b
6b
5b
3b

Výsledky přátelských utkání:
K. Újezd
– SK Jankov
1:3 (1:2) – Smékal 2x, Kroneisl
SK Jankov – 1. FC Netolice
3:0 (0:0) – Rytíř, Klíma, Jirkovský
SK Jankov – Trhové Sviny
2:1 (0:1) – Kroneisl 2x

Po krátké letní přestávce začala
v polovině července příprava na novou
sezónu. Během ní čeká na tým šest týdnů
přípravy a čtyři přípravné duely (Dynamo
ČB „B“, Slavia ČB, Hluboká a Lhenice).
Krajský přebor 2020/2021 odstartuje
23. 8. domácím zápasem s FK Olešník.
Během léta došlo i ke změnám v kádru.

Z třetiligového Písku nás posílil
Petr Řehoř, z Roudného Martin Benda
a ze Lhenic Pavel Prenner. Naopak klub
opustili Michal Hučík, Jan Šebelka
a Jakub Zajíc. Fotbalovou kariéru ukončil
v pětatřiceti letech dlouholetý kapitán
Jankova David Maršán, kterému tímto
děkujeme za jeho odvedené služby.

Pozvánka: SK Jankov navazuje družbu s Jankovem u Benešova. Tamnější TJ Sokol
hrající okresní přebor Benešovska přijede i se svými fanoušky a obyvateli obce
v sobotu 8. 8. 2020 do naší Precis arény, kde bude sehráno přátelské utkání
s následným posezením. V létě 2021 se akce zopakuje, jen s tím, že hostitelem
budou přátelé z Jankova u Benešova. Na tuto akci jste srdečně zváni.

Veškeré informace, výsledky, rozpisy na novou sezónu a další zajímavosti najdete na
www.skjankov.cz
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ZÁJEZD SENIORŮ
Z důvodu COVIDU-19 je letošní zájezd seniorů posunut a uskuteční se 15. 9. 2020.
Zveme naše občany do Národního hřebčína Kladruby nad Labem, nově zapsaného
na seznam památek Unesco a Českého Šternberka – gotického hradu.
Program zájezdu:
6:20

odjezd z Jankova

6:30

odjezd z Holašovice

10:00 – 12:00 	prohlídka zámku a kočárovny v Kladrubech nad Labem s expozicí
starokladrubského koně
12:00 – 13:30

společný oběd v Císařském hostinci v Kladrubech nad Labem

15:00 – 16:15

prohlídka gotického hradu Český Šternberk

16:30

odjezd domů

18:30

předpokládaný návrat do Jankova a Holašovic

Pro naše seniory je tento výlet zdarma, děti do 6 let zdarma, pro děti od 7 do 15 let za poplatek
150 Kč. Pro naše ostatní občany za 300 Kč. Pro rezidenty jiných obcí je poplatek 500 Kč.
Všechny zájemce prosím, aby se nahlásili do 8. 9. 2020 za účelem rezervace počtu obědů a vstupů.
Tel. č.: M. Vaňková 725 031 287, 387 982 133, osobně, nebo emailem: obec@jankovcb.cz.

Kaple sv. Víta
V květnu se každoročně koná v naší kapličce
májové zpívání, v červnu o pouti mše svatá.
V prosinci, Česko zpívá koledy a na Štědrý
večer, Štědrovečerní zpívání.
Abychom si kapličku vylepšili, rozhodli
jsme se zakoupit nové antipendium na oltář.
Antipendium je opravdu krásná práce a kdo
by jste chtěl, ráda vás do kaple pustím a vy
si můžete interiér kaple prohlédnout.
Marie Vaňková

Knihovna Jankov
Jelikož máme velký knižní fond, rozhodli jsme se na radu knihovny České Budějovice,
knižní fond zmenšit.
Kdo máte zájem o knihy různého žánru, přijďte si vybrat na obecní úřad, kdykoliv v úředních
hodinách. Budeme rádi, pokud knihy staršího vydání, ještě udělají někomu radost.
11

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tímto se omlouvám Jakubovi Palečkovi z Jankova, že jsem ho neuvedla
v minulém čísle. Kuba byl Černým králem v Jankovské partě. Jakube i Tobě
děkujeme za pomáhání při výběru finanční sbírky pro městskou charitu.
Marie Vaňková

PLÁNOVANÉ AKCE V OBCÍCH
25.7.

Veselice se Skalačkou aneb malé Holašovické slavnosti – sál hospody

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubileum oslaví
Anderlová Blažena

89 let

18. 7.

Kolářová Božena

65 let

23. 7.

Drábová Ludmila

65 let

23. 8.

Klimešová Marie

87 let

24. 8.

Melmerová Růžena

89 let

16. 9.

Postlová Kristýna

75 let

25. 9.

Siegelbauer František

80 let

1. 7.

Úmrtí
Bláhovec Jaroslav

Narození
Josefína Bečvaříková – Jankov

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7: 00 – 12:00
12:30 – 16:00
7:00 – 12:00
12:30 – 18:00
7:00 – 12:00

KONTAKTY NA OÚ
Tel.:
387 982 133
GSM:
725 031 287
Email: obec@jankovcb.cz
KNIHOVNA OTEVŘENA
Úterý

16:00 – 18:00

Sdělení pro občany obcí Jankov a Holašovice vydává a texty autorizuje obec Jankov.
Dotazy, připomínky a příspěvky zasílejte na adresu Obec Jankov, Jankov 46, 373 84 pošta Dubné
nebo e-mail: obec@jankovcb.cz. Děkujeme všem za příspěvky a informace.
Distribuováno zdarma. Sazba, grafická úprava a tisk: TYPODESIGN s.r.o.
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