Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 4/2019 ze dne 27.4.2019

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 25.4. 2019
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 5/69/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o úpravu v bodech 3) Dary na
činnost a 5) Smlouvy o smlouvách budoucích na prodej pozemků a doplnění o bod 7) Schválení
změny ÚPo č. 3.
Usnesení číslo 5/70/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje upravený a doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 5/71/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro TJ Spartak Soběslav, z.s.,
oddíl odbíjené, na podporu sportu.
Usnesení číslo 5/72/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy hráze a odbahnění rybníka pány
Martina Záboru a Karla Kováře-stavební činnost ze Soběslavi za cenu 229.174,- Kč, respektive
434.756.03 Kč, obě ceny jsou s DPH.
Usnesení číslo 5/73/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 2426/14 o výměře 34 m2
v katastrálním území Klenovice u Soběslavi za cenu dle znaleckého posudku 100,- Kč/m2.
Usnesení číslo 5/74/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku
p.č. KN 1315/1 o výměře 930 m2 se slečnou XXXXXX XXXXXX z Klenovic a panem XXXXXX
XXXXXXXXXX z Řečičky .
Usnesení číslo 5/75/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku
p.č. KN 1315/20 o výměře 971 m2 se slečnou XXXXXXX XXXX a panem XXXXXX XXXXXX, oba ze
Soběslavi.
Usnesení číslo 5/76/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemku
p.č. KN 1315/21 o výměře 950 m2 panem XXXXXXX XXXXX z Klenovic.
Usnesení číslo 5/77/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu obce Klenovice
zkráceným postupem a starostu obce jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.
Usnesení číslo 5/78/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2019.

Činnost místní knihovny
Každoročně na jaře obdrží obecní úřad porovnání výsledků činnosti místní knihovny zřizované
naší obcí, s knihovnami srovnatelné velikosti. Z tohoto porovnání i tentokrát vyplynulo, že naše
knihovna je jednou z nejlépe pracujících v táborském regionu. Obec jako zřizovatel poskytuje
pravidelně dostatek finančních prostředků na nákup knihovního fondu a časopisů, proto se u nás
nemusí doplňovat nabídka výměnnými soubory z velkých knihoven. Knihovnice si sama nové knihy
vybírá a ukládá do počítače v knihovním programu. Regionální oddělení provádí pouze kontrolu
uložených záznamů a případné opravy. V porovnání bylo 11 knihoven včetně naší a z uvedené
statistiky máme v roce 2017 a 201 nejvíce čtenářů (kolem 90) a výpůjček přes 4,3 tisíce. Poděkování
a uznání proto patří nejen naší knihovnici, ale i našim čtenářům.

Suotěž o nejlepší řežábek
Na bílou velikonoční sobotu dne 22.4.2019 se od 17 hodin uskutečnil v místní restauraci třetí
ročník soutěže o nejlepší řežábek. Celkem bylo hodnoceno 16 vzorků této velikonoční tradiční
pochoutky, které donesli jednotliví soutěžící. První tři vyhlášení soutěžící dostali diplom a věcnou

cenu. Nakonec se všechny donesené řežábky společně snědly a pro dobrou chuť se hrálo na
harmoniky a vozembouch a vše se zapíjelo zeleným velikonočním pivem.

Ukliďme Klenovice
V sobotu 6. dubna proběhla i v naší obci úklidová akce „ Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme
Klenovice “, kdy se sešlo 22 dospělých a 8 dětí a společně uklidili okolí obce. Na konci čekalo
brigádníky občerstvení na dvoře restaurace. Za pěkného počasí se celkem nasbíralo 20 pytlů odpadu.
Všem nadšencům patří naše poděkování za odvedenou práci a čistou obec. Akci přihlásili hasiči ve
spolupráci s obecním úřadem.

Testování historických vozidel
V sobotu 20.4.2019 se uskuteční hromadné testování historických vozidel, které pořádá Veterán
Car Club Soběslav na naší návsi u restaurace. Začátek najíždění vozidel je od 8 hodin a
předpokládané ukončení ve 14 hodin. Přijďte se podívat na nablýskané miláčky svých majitelů.

Stavění máje, průvod a pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic se uskuteční v pondělí 30. 4. 2019 v Lomkách před 20. hodinou, stavění máje
pomocí jeřábu se předpokládá kolem 18. hodiny na návsi vedle restaurace.
Průvod čarodějnic obcí se koná dne 30. dubna 2019. Sraz malých a velkých dívek a žen
v kostýmech je v 19,15 hodin u místní restaurace. V 19,30 hodin začne pochod po vesnici směrem do
Lomků k místu pálení vatry. Za asistence „divých žínek“ bude zapálena hranice s „čarodějnicí“.

Pouť v obci
Letošní pouť v naší obci připadá na neděli 5. 5. 2019. V sobotu 4. 5. 2019 začíná od 20
hodin předpouťová taneční zábava v místní restauraci. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina
Rondo. V neděli 5. 5. 2019 bude sloužena mše svatá v místní kapličce od 11:00 hodin panem farářem
ze Soběslavi. Pouťové atrakce zajišťuje každoročně rodina Hábichových z Českých Budějovic.
Odpoledne by měli hrát v sále místní restaurace k poslechu a tanci harmonikáři a to od 15 hodin.
Rozmístění pouťových atrakcí po celé návsi s sebou samozřejmě přinese různá dopravní
omezení, která potrvají několik dnů. Od poloviny týdne se začnou stavět jednotlivá stanoviště atrakcí.
Na víkend bude náves uzavřena a stanovena objízdná trasa po spodní návsi.

Provoz sběrného dvora
Obec rozšiřuje provozní dobu sběrného místa o neděli a to až po pouti od 12. 5. 2019 a to vždy
od 17 do 19 hodin a ruší se sobotní odpoledne, které byly pouze v dubnu.

Daň z nemovitosti na rok 2019
Nejpozději do 31. května 2019 jsou povinni poplatníci zaplatit daň z nemovitosti na letošní rok.
Seznamy poplatníků jsou k nahlédnutí na FÚ Soběslav od 26.4. do 27.5. 2019.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu 2019
23.4. paní Jana Frídová – 92 let
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