Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 9/2019 ze dne 25. 9. 2019

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice č. 8/2019 ze dne 10. 9. 2019
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 8/98/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 6) Prodej pozemku.
Usnesení číslo 8/99/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 8/100/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele opravy MK 2415/1, … společnost Znakon
a.s. Sousedovice za cenu dle nabídky 2.220.106,82 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Usnesení číslo 8/101/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předchozí přípravou uložiště sedimentu s dalšími pracemi
na požární nádrži.
Usnesení číslo 8/102/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere ne vědomí stav prací na terénních úpravách v lokalitě 5 RD.
Usnesení číslo 8/103/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN parc. č. 1315/21 o výměře 950 m2
v k.ú. Klenovice u Soběslavi panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 570.000,- Kč.
Usnesení číslo 8/104/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením
14/2019.

Hasičské soutěže
Poslední prázdninovou sobotu si naše družstva mužů a žen zajela zazávodit do Přehořova na
Pohár obce. Za krásného letního počasí obsadili muži osmé místo a naše ženy získaly čtvrtou příčku.
Oprava a omluva našim hasičkám: v minulém čísle bylo chybně uvedeno, že muži byli v Komárově
třetí a ženy nastartovaly. Správně je, že ženy byly na druhém místě a muži skončili devátí.

Turnaj v nohejbalu
Třetí zářijovou sobotu se měl uskutečnit místní turnaj v nohejbalu mužů na našem víceúčelovém
hřišti. Byl by to čtvrtý ročník o Pohár starosty obce. Bohužel se nepodařilo vytvořit alespoň čtyři
družstva, tak si zahrál, kdo přišel. Je to škoda a na příště bude potřeba počítat i s přespolními týmy.

Změna provozní doby sběrného dvora
S platností od 1. října 2019 končí nedělní provozní doba sběrného místa. Opětovné zavedení
těchto provozních hodin bude v měsících dubnu-květnu 2020. Dvůr bude pokračovat podzimním
provozem vždy středa 16-18 hodin a sobota 10-12 hodin až do změny z letního na zimní čas, kdy
skončí středeční odpoledne a bude otevřeno pouze v sobotu od 9 do 12 hodin. To potrvá do konce
března. Sobota 28.9.2019 je ve dvoře zavřeno-státní svátek. Neděle je otevřeno 17-19 h.

Drakiáda
Kulturní komise OÚ připravuje na pátek 4. nebo 11. 10. 2019 od 15 hodin v Lomkách pouštění
draků. Jde o další ročník Drakiády, na kterou děti s rodiči srdečně zveme. V případě nepříznivého
počasí se akce přesune na druhý termín dle předpovědi a změna bude oznámena rozhlasem.

Návesní rybník
Po odstranění sedimentu z návesního rybníka se podle plánu opravila severní hráz, která se zalila
betonem. Pak následovala oprava východní hráze, nad kterou leží vozovka, jež se zafixovala pro větší
stabilitu podélnou betonáží. Bylo osazeno nové tělesa výpustě tzv kbelu, který se nechal pozinkovat
pro větší životnost. Kamenivo se doplnilo okolo vjezdu do loviště. Předpoklad, že vše bude dokončeno
do konce září vyšel a tak se začne napouštět naší požární nádrž. Tyto vícepráce, které zastupitelstvo
schválilo, si vyžádaly i vícenáklady takto: na 240 tisíc korun vyšla betonáž východní hráze, 36 tisíc
stála úprava vjezdu do nádrže a 28 tisíc bylo zaplaceno za novou výpusť. Celkově se vyšplhala
rekonstrukce rybníka na 970 tisíc korun, 700 tisíc bylo plánováno v rozpočtu a o 300 tisíc bylo
odsouhlasené posílení celkové sumy. Na závěr proběhnou terénní úpravy za severní hrází
s urovnáním povrchu a osetí travou. Zemina bude doplněna i na jižní stranu včetně osetí.

Terénní úpravy lokality 5 RD
Od zimy se postupně pracovalo na přípravě lokality RD, tj. území pro výstavbu rodinných domů za

za bytovkou v severovýchodní části obce. Postupně se zde vykácely dřeviny a odstranily náletové
křoviny, současně s tím se štěpkovalo a posléze se frézovaly pařezy. Tyto první práce na likvidaci a
odstranění nežádoucí vegetace, která tu bujně a nekontrolovaně několik desítek let rostla, si vyžádaly
na 270 tisíc korun. Dalším a tím největším a nejdůležitějším krokem byly terénní úpravy v pravé
polovině zájmového území, kde je výškový rozdíl i více jak 2 metry. To se postupně zaváželo a hutnilo
dle projektové dokumentace a na základě veřejnoprávní smlouvy se souhlasem spoluvlastníka a
sousedních majitelů pozemků. Celkový objem potřebné zeminy byl dle projektu skoro 3
tisícekubických metrů na ploše 3,2 tisíce metrů čtverečních. Nakonec bylo nutné ještě doplnit přes 300
kubíků zeminy. Všechen potřebný objem jsme měli v dočasných deponiích jak svojí, tak Jasanky a i
stavební firmy. Jako zhotovitel byla schválena firma Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav.
Celkové náklady jsou dle nabídky ve výši 498.897,53 bez DPH, tj. 603.666,01 Kč s daní, protože se
zemina musí naložit, převézt, rozhrnout a po vrstvách hutnit dle projektové dokumentace. Náklad
spojený s navýšením kubíků zeminy je ve výši skoro 78 tisíc korun. Úklid musí proběhnout i na
zahrádkách za bytovým domem, které užívají jednotliví nájemníci. Již na počátku záměru loni na
podzim byli informováni, že do roka, tj. do letošního podzimu je musí opustit a odstranit vše, co se
nachází na obecních pozemcích, určených územním plánem pro výstavbu. Tam, kde již nejsou
uživatelé, bude muset obec odstranit nepořádek na své náklady. Až bude vše vyklizené, udělá se
provizorní přístupová cesta, pak se prodají stavební parcely a bude se pracovat na projektování a
následně na realizaci inženýrských sítí, které se budou z větší části financovat z prodeje pozemků
jako stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů, kterých tu v první etapě vyroste celkem pět.

Oprava kanalizace lokalita 5 RD
Další problém, který se musí vyřešit v lokalitě 5 RD je stávající kanalizace, která vede kolem
zahrady u č.p. 79, přes kterou vedou jednak kanalizační přípojky domů nad tímto číslem popisným a
dále napříč touto zahradou vede i otevřená stružka pro povrchové vody z pozemků nad touto částí
obce a i z bývalých rybníčků, kde plánujeme poldr pro zadržení množství vody z území od Nové
Hospody. Betonové vedení je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu, že se nová kanalizace pokládá ve
stejné trase, není potřeba projektová dokumentace a stavební povolení, neboť se novým kanalizačním
řadem nahradí starý. Cena dle nabídky zhotovitele je téměř 146 tisíc korun.

Oprava komunikace 2415/1, …
Od začátku října se bude provádět oprava místní komunikace p.č. 2415/1, … od autoservisu Došek
na rozcestí k Mládkům. Před vlastní opravou došlo k revizi kanalizačních šachet a vodovodních
armatur, při výstavbě dojde ke zřízení nových vodovodních přípojek. Komunikace je vždy z jedné
strany opatřena obrubníkem chodníku a na druhou stranu se položí nový obrubník do vyhloubené
rýhy. Mezi obrubníky se položí asfaltový koberec vyspádovaný do kanalizačních vpustí. Šířka vozovky
bude tak, jak to vyžaduje obousměrný provoz, tzn. minimálně 5 m. Vedle povrchu vozovky se budou
řešit jednotlivé vjezdy k domům ze zámkové dlažby. Za novou obrubou proběhnou terénní úpravy.
Vysoutěžená cena díla je na základě výkazu výměr dle nabídky zhotovitele společnosti Znakon, a.s.
Sousedovice téměř 2,69 milionu korun. Hotovo by mělo být do konce listopadu.

Dopravní značení
Konečně jsme se dočkali po půl roce odpovědi na naši žádost o úpravu dopravního značení v obci,
která vznikla jako požadavek na veřejném projednání z počátku února, jež bylo svoláno na základě
petic pro odstranění zpomalovacích pruhů. Ve vyjádření dopravní policie nesouhlasí s požadavky.
Dále bylo požádáno o stanovení místní úpravy provozu, které zahrnuje jak vodorovné, tak svislé
dopravní značení. Budou osazeny zpět zpomalovací pruhy vyjma dvou, tři nové a dopravní značky.

Stromové aleje
V příštím měsíci by mělo konečně začít s výsadbou dalších stromových alejí v okolí obce, která se
měla uskutečnit již loni. Po dohodě se Státním pozemkovým úřadem v Táboře se budou vysazovat dle
projektu v rámci společných zařízení komplexních pozemkových úprav v našem katastru aleje stromů
okolo těchto cest: první je cesta za humny podél ohrady skotu na severní cestě vedoucí z hlavní
silnice do nové zástavby, druhou je cesta do Zadních lomů a třetí je cesta vedoucí východně z nové
zástavby Ke křížku k cykloodpočivadlu na Novou hospodu. Celkem jich bude vysazeno asi 110.
Vedle těchto alejí vznikne i velkoplošný interakční prvek s výsadbou asi 350 stromů a na1300 keřů.
Pás výsadby se potáhne v šířce několika desítek metrů – od 15 do 35 m, kdy řady stromů s keři a bez
keřů jsou od sebe 2 metry. Stromy v řadě mají rozestupy 8 metrů a tudíž mezi řadami se stromy je
vzdálenost 6 metrů. Interakční prvek se potáhne v pásu za Novou hospodou tak, aby odclonil obě
liniové stavby, tj. stávající dálnici D3 a budoucí IV. železniční koridor od okolní přírody.
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