Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 8/2019 ze dne 26. 8. 2019

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice č. 7/2019 ze dne 5. 8. 2019
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a
dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 7/89/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 8) Finanční dar.
Usnesení číslo 7/90/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 7/91/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele terénních úprav firmu Strabag a.s., provozní
jednotku Soběslav za cenu 603.666,01 Kč včetně DPH.
Usnesení číslo 7/92/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy kanalizace pana Karla Tilleho ze Soběslavi
za cenu 145.973,50 Kč.
Usnesení číslo 7/93/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 2555/5 o výměře 709 m2 v k.ú.
Klenovice u Soběslavi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu
354.500,- Kč.
Usnesení číslo 7/94/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni na vodovodní řad s manželi
Svobodovými.
Usnesení číslo 7/95/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí výběr zpracovatele územní studie, kterým je Ing. Arch. Milan
Hrádek ze Smržova u Třeboně.
Usnesení číslo 7/96/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Veteran Car Club Soběslav na
podporu činnosti.
Usnesení číslo 6/97/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 14/2019.

Hasičské soutěže
V druhé dekádě července proběhl v Dírné Pohár starostky obce. Za krásného letního počasí obsadili
klenovičtí muži krásné druhé místo. Klenovické ženy zde nestartovaly.
Druhou sobotu v srpnu se uskutečnil Pohár starosty obce v Komárově, kde za deště naši muži obsadili
třetí příčku. I tato soutěž byla bez našeho ženského družstva.
Při domácím Poháru starosty obce předposlední srpnovou sobotu se uskutečnily požární útoky mužů a
žen na pronajatém hasičském hřišti na tzv. Broukal aréně. Klání se zúčastnilo celkem devět sborů z okolních
vsí. Družstvo místních žen vyhrálo před hasičkami z Dráchova a muži skončili třetí v pořadí za vítězným
Přehořovem a druhou Budislaví. Na soutěž se přijel podívat starosta Okresního sdružení dobrovolných hasičů
Táborska a pochvaloval připravenost soutěže a hřiště. Celému odpoledni přálo sluníčko, občerstvení bylo
zajištěno, pouze místních diváků přišlo méně povzbudit domácí, než jsme čekali.

Návesní rybník
Na přelomu prázdnin bylo dokončeno odstraňování sedimentu z návesního rybníka. Celkem bylo
odvezeno 825 m3 bahna na schválenou mezideponii. V současné době se opravuje severní hráz, která se
zalije betonem a opatří se horní pochozí římsou. Po odbagrování se zjistilo, že východní hráz, nad kterou leží
vozovka, je potřeba zafixovat pro větší stabilitu svahu a proto dojde k podélné betonáži. Dále byl posouzen
stav tělesa výpustě tzv. kbelu, který je ve špatném stavu a bude nahrazen novým, rovněž železným.
Kamenivo se bude doplňovat i okolo vjezdu do loviště. Předpokládáme, že vše bude dokončeno do konce září
a pak se začne napouštět naše požární nádrž. V minulém čísle byla chybně uvedena výše podpory dotace
z POV, není to 230 tisíc, nýbrž 240 tisíc korun.

Setkání historických vozidel
Druhou zářijovou sobotu tj. 14. 9. 2019 se uskuteční osmý ročník orientační soutěže historických vozidel
„O pohár města Soběslavi“, která je zařazena do seriálu závodů Mistrovství ČR-Pohár historických vozidel.

Soutěž pořádá Veteran Car Club Soběslav, člen Asociace Veteran Car Clubů Autoklubu České republiky.
Tradičním partnerem akce je i naše obec. Začátek vlastní soutěže bude ve 12 hodin startem z náměstí a
účastníci pojedou plnit soutěžní úkol na naší náves. Poté se rozjedou plnit další úkoly.

Cvičení pro děti
Loni otevřené cvičení pro děti v novém sále místní restaurace bude pokračovat i v tomto školním roce.
Začínáme v pondělí 16.9.2019 v 17,30 hodin. Děti potřebují cvičební úbor, boty, pití a chuť si zacvičit. Bližší
info: p. Vacková mobil 723616540.

Nohejbalový turnaj
V sobotu 21.9. 2019 se uskuteční turnaj v nohejbale O pohár starosty obce pro místní týmy na
víceúčelovém hřišti. Kdokoliv má zájem si sestavit tříčlenné mužstvo, je vítán. Prezence bude od 9 hodin a po
rozlosování se začne s jednotlivými zápasy. Občerstvení bude zajištěno na hřišti. Doufáme v pěkné počasí a
diváckou kulisu.

Kotlíkové dotace
Seminář ke „Kotlíkovým dotacím“ pořádaný KÚ JČK se uskuteční v pondělí 9.9.2019 od 16 hodin v malém
sále Kulturního domu Soběslav. Cílem je výměna starých kotlů za nové a tím snížení škodlivých emisí
v ovzduší.

Brigáda na skládce
Technické služby Tábor hledají zájemce o příležitostný přivýdělek na skládce Klenovice, konkrétně
evidence odpadu přiváženého na skládku v PC. Pracovník by příležitostně zastupoval obsluhu evidence
odpadů při dovolené nebo pracovní neschopnosti jednoho ze zaměstnanců skládky. Pracovní doba cca 4
hod. od 7,00 do 11,00. Plat 90 Kč na hodinu. Upřednostňujeme zájemce se zkušeností práce na PC, v
programu sklad odpadů Vás zaškolíme. Telefon: p. Svačina – 602215097.

Příležitost pro elektrikáře/řku
Stavební společnost HOCHTIEF CZ dlouhodobě patří ke špičce v oboru. V České republice
zaměstnáváme více než 1 000 pracovníků, kteří realizují stavby ve všech významných segmentech
stavebního trhu. Důsledně ctíme etické principy. Ve vztahu k zaměstnancům usilujeme o otevřenou firemní
kulturu, přátelské vztahy a aktivní firemní život. Své lidi podporujeme v osobním i profesním
růstu.
Pro projekt Modernizace trati Soběslav - Doubí budeme pro sdružení Strabag, Eurovia, Metrostav
realizovat stavbu Zvěrotického tunelu. Pro projektový tým hledáme elektrikáře/elektrikářku.
Co vás čeká na projektu:  Zajištění kompletního servisu čerpadel, pump  Servis používané mechanizace věžový jeřáb, dozer, nakladač  Zajištění elektrických přípojek
Co vám můžeme v rámci spolupráce nabídnout:  Spolupráci na 3 roky trvajícím projektu hloubeného
tunelu v délce 370 metrů  Vstřícný přístup a dobré pracovní podmínky  Možnost vzdělávání a odborný růst
 Širokou škálu zaměstnaneckých benefitů  Zázemí úspěšné mezinárodní společnosti
 Zodpovědnou práci, která má smysl a výsledky
Jak si představujeme novou posilu:  Povinností je vyhláška č. 50/1978 Sb., minimálně §6
 Vaše praxe pro nás není podstatná, rádi si Vás zaučíme  Měl/a byste mít vystudovanou SŠ/SOU se
zaměřením na elektrotechniku  Měl/a byste se vyznat v problematice čerpadel, mechanizace
 Pro lepší pohyb na stavbě byste měl/a mít řidičský průkaz skupiny B
Kontaktujte naše HR oddělení: Ing. Petr Kubát e-mail: Petr.Kubat@hochtief.cz Mobil: + 420 607 154 303
HOCHTIEF CZ a. s.

Společenská kronika
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