Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2008 ze dne 27.5.2008

Informace
S platností od 1. června 2008 bude otevřen separační dvůr i v neděli a to od 17 do 19 hodin. Toto
opatření je zejména pro majitele rekreačních nemovitostí a potrvá do konce září 2008.
Den dětí se uskuteční v pátek dne 30.5.2008 na fotbalovém hřišti za Broukalovými. Na hřišti bude
nafouknut horkovzdušný balón a děti budou moci spatřit obec z výšky. Protože tato atrakce vyžaduje ideální
povětrnostní podmínky, uskuteční se pouze v případě příznivého počasí. V případě deště a větru se tato
akce přesouvá na jiný den, který bude oznámen obecním rozhlasem. Začátek je v 18 hodin. Zveme všechny
předškoláky a školáky.
Honební společnost Roudná – Klenovice bude vyplácet nájemné majitelům pozemků. Částka je Kč 3,-za hektar a rok a vyplácet se bude za pětileté období. Výplata proběhne v pondělí 2. června 2008 od 18 do
19:30 hodin na Obecním úřadě v Klenovicích.
Dne 19. května 2008 proběhl přezkum hospodaření obce za rok 2007. Při přezkoumání nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
V pátek dne 6.6.2008 od 19 hodin se bude konat jednání zastupitelstva obce v kanceláři obecního
úřadu. Hlavním bodem je projednání závěrečného účtu obce.
Ve dnech 17. až 19. 6. 2008 bude provedeno místní šetření pro zjišťování průběhu hranic pozemků
v rámci komplexní pozemkové úpravy našeho katastrálního území. Při pozemkové úpravě dojde k určení
vnějšího a vnitřního obvodu katastru obce.
Obec požádala pro letošní rok o dotaci z Programu obnovy venkova na výměnu střešní krytiny na
budově obecního úřadu. Dotace byla schválena ve výši Kč 100.000,-- a předpokládaná cena prací včetně
výměny střešních latí a klempířských prvků je více jak 200 tisíc korun. Rozdíl konečné ceny bude doplacen
z obecního rozpočtu. K výměně krytiny by mělo dojít v prázdninových měsících. Poté bude pokračováno
v rekonstrukci budovy obecního úřadu včetně rozšíření kancelářských prostor, vybudování příruční spisovny,
opravy rozvodů, vnějších a vnitřních omítek včetně nátěru fasády.
V polovině června 2008 by měla obec znát úspěšnost při dotaci na výstavbu komunikace včetně
chodníku v jihozápadní části obce. Cena této investiční akce by měla být kolem 4,5 mil. Kč. V případě
zamítnutí dotace budou použity prostředky z rozpočtu obce a eventuálně i úvěru.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci červnu 2008
paní Růžena Bělohlavová – 71 let
pan Ladislav Bílý – 71 let
paní Anna Kubešová – 77 let
paní Jiřina Přibylová – 72 let
paní Jaroslava Židová – 71 let

Narození
 3.5.2008 Aneta Hořejší

Blahopřejeme
Noví občané
manželé Vladislav a Alena Hořejších
pan Jaroslav Klípa a slečna Lucie Václavovská se synem Adamem
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