Klenovický měsíčník
Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2005 ze dne 24.1.2005

Usnesení zastupitelstva obce Klenovice č. 1/2005 ze dne 21.1.2005
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Smlouvu na dopravní obslužnost pro rok 2005.
2) Finanční podíl na veřejném osvětlení „Na Brousku“.
2
3) Koupi pozemku parc. č. 1510/7 v katastrálním území Klenovice u Soběslavi o výměře 119 m za cenu
2
Kč 50,-- za 1 m , tj. celkem Kč 5.950,-- od Města Tábor.
4) Změny měsíčních odměn zastupitelů od 1.1.2005 dle bodu 6) zápisu z jednání.
5) Rozpočtové opatření dle bodu 7) zápisu z jednání.
6) Zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2004.
7) Obecně závaznou vyhlášku 1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostovi uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost pro rok 2005 do 31.1.2005.
2) Starostovi projednat možnost zřízení školní linky Klenovice – Soběslav.
3) Starostovi dodat podklady pro uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1510/7 s Městem Tábor
do 31.1.2005.
4) Starostovi a místostarostovi obce zajistit odborné posouzení návrhu vyhlášky o připojovacím poplatku
na vodovodní síť do příštího jednání zastupitelstva obce.
5) Starostovi a místostarostovi projednat s vlastníkem pozemku, na němž jsou umístěny hlavní uzávěry
vodovodního řadu obce Klenovice, možnost jeho odkoupení do vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Rozsudek Okresního soudu v Táboře a informaci o odvolání proti rozsudku.
2) Informaci o přípravě těžby dřeva v obecních lesích.
3) Informaci o přípravě zadání změny územního plánu číslo 2.

Informace
Základní školy v Soběslavi, oznamují, že zápis do 1.tříd pro školní rok 2005/2006 se koná v pondělí
7.2.2005 od 14:00 do 16:30 hodin a v úterý 8.2.2005 od 14:00 do 16:30 hodin. Zapsány budou děti
narozené do 31.8.1999 a dříve. Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz
zdravotní pojišťovny dítěte.
Český svaz tělesné výchovy Tábor oznamuje, že PLES SPORTOVCŮ s vyhlášením nejlepších
sportovců okresu za rok 2004 se uskuteční v sobotu 12.3.2005 od 20 hodin v Kulturním domě v Soběslavi.
Vstupenky se prodávají v kanceláři ČSTV na zimním stadionu v Táboře a nebo v kulturním domě
v Soběslavi. Cena vstupenky je Kč 180,--.
Dne 19.2.2005 se uskuteční „Třetí sousedský bál“ v sále místní restaurace od 20 hodin. K poslechu
a tanci bude hrát Malý taneční orchestr Josefa Hůlky, vstupné Kč 50,--. Vstupenky je možno zakoupit na
ObÚ.
Dětský karneval proběhne dne 26.2.2005 od 14 hodin v místní restauraci. Masky jsou vítány.
Nájemce restaurace oznamuje, že každou sobotu se v sále místní restaurace promítají na plátně
filmy pro veřejnost takto: od 17:30 hodin – pohádka pro děti, od 20:00 hodin – celovečerní filmy pro
dospělé. Vstup zdarma.
Žádáme a vyzýváme ty majitele nemovitostí, kteří ještě nedoručili na obecní úřad Smlouvu o
odvádění odpadních vod, aby tak učinili co nejdříve.
Důrazně vyzýváme ty majitele automobilů, kteří parkují na obecních komunikacích, aby po dobu
prohrnování sněhu a posypu komunikací odstranili své vozy z veřejných prostranství. To samé platí i pro
svoz odpadů. Zároveň upozorňujeme na povinnost odklízení sněhu z chodníků a zákaz posypu popelem.

Změna v dani z nemovitosti od 1.1.2005
Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem daně z pozemku u pronajatých pozemků pouze
tehdy, jde-li o pozemky:
a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví není u parcely
uveden druhu pozemku)
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv
c) převedené na Fond národního majetku České republiky
Vzhledem k tomu, že naše obec neprošla činností katastru nemovitostí do digitalizované podoby ani
obnovou katastrálního operátu nedošlo k převedení těchto pozemků do parcel katastru nemovitostí (na
listu vlastnictví je označen druh a způsob využití pozemků), poplatníkem zůstává i nadále nájemce.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci únoru 2005
pan Jaroslav Bělohlav – 73 let
paní Marie Koblasová – 81 let
paní Margita Kroupová – 73 let

Narození
 9.1.2005 Jakub Tourek

Blahopřejeme

Obecní úřad Klenovice a kulturní komise
si Vás dovoluje pozvat na
Třetí sousedský bál
v sobotu 19. února 2005
od 20 hodin
v sále místní restaurace.
K poslechu a tanci hraje
Malý taneční orchestr Josefa Hůlky.
Vstupné Kč 50,--,
vstupenky je možno zakoupit na ObÚ.
Těšíme se na vás
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