Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 10/2008 ze dne 27.10.2008

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a
dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 53/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku Městu Soběslav na financování neinvestičních výdajů
jím zřízených mateřských škol na všechny klenovické děti navštěvující tato zařízení v měsíční výši Kč 500,-za dítě s účinností od 1.1.2009.
Usnesení 54/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje navrženou změnu hranic katastru mezi obcemi Klenovice a Rybova Lhota dle
návrhu firmy GEODIS BRNO s.r.o.
Usnesení 55/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo obce schvaluje 5. rozpočtovou změnu v roce 2008 dle bodu 5) zápisu.
Usnesení 56/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 1/2003 – Organizační řád.
Usnesení 57/5/2008 ze dne 29.9.2008
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o dílčím přezkumu hospodaření obce.

Informace
Od listopadu 2008 dochází ke změně úředních hodin obecního úřadu. Sobotní úřední den se přesouvá
na pondělí, takže úřední hodiny jsou následující: pondělí a středa od 18:00 do 20 hodin.
Od 5. listopadu 2008 bude po rekonstrukci obecního úřadu opět zprovozněna místní lidová knihovna.
Se změnou času se mění i provozní doba dvora na třídění odpadů. Od 26.10.2008 bude dvůr otevřen
pouze každou sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin. Ruší se středeční provoz, který bude opětovně zaveden
v dubnu 2009.
Ochranné očkování psů proti vzteklině proběhne v naší obci ve čtvrtek 30.10.2008 od 16 do 17 hodin u
místní prodejny.
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za stočné a místní poplatky za odpady a psy, aby
tak učinili co nejdříve. Splatnost všech poplatků již uplynula. Poplatek za psy byl splatný k 15.3.2008,
poplatek za odpady a stočné k 15.9.2008.
Dne 8.11.2008 se uskuteční setkání s důchodci v místní restauraci od 17 hodin. K poslechu a tanci
bude hrát Malé hudební uskupení ECHO pod vedením Ing. Jaroslava Svobody. Je připraveno občerstvení.
Srdečně zveme naše seniory.
Před volbami do krajského zastupitelstva byla dokončena přestavba obecního úřadu. O prázdninách
byla vyměněna střešní krytina včetně klempířských prvků za 200 tis.Kč, zámková dlažba 42 tis.Kč, stavební
práce včetně vnitřních a venkovních omítek a úprav vyšly na cca 195 tis.Kč, výměna podlahy 42 tis.Kč,
rekonstrukce elektroinstalace, osazení nových svítidel a akumulačních kamen 95 tis.Kč, dovybavení interiéru
85 tis.Kč, výměna dveří celkem 45 tis.Kč.
V poslední době se objevují stížnosti zaměstnanců České pošty, s.p. na nedostatečné označení
rodinných domů čísly popisnými. Každý z majitelů těchto nemovitostí má za povinnost svůj dům řádně označit
číslem popisným na základě rozhodnutí místně příslušným úřadem.
V pondělí 20. října 2008 ve večerních hodinách zasahovali místní dobrovolní hasiči při likvidaci
následků po požáru v domě č.p. 134. Požár vznikl ve sklepních prostorách a po zásahu jednotek z Tábora a
Soběslavi a po předání požářiště byl předán objekt místním hasičům. Ti pomohli majitelům s vyklizením výše
uvedených prostor. Zásahu se zúčastnilo deset členů místní jednotky.

Poděkování
HZS Soběslav, HZS Tábor a SDH Klenovice, pod vedením starosty SDH Františka Cílka, kteří
zasahovali dne 20. října na likvidaci požáru sklepních prostorů rod. domu č. 134 v Klenovicích.
Děkují Prágrovi

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci listopadu 2008
pan Ladislav Chochola – 86 let
paní Miluše Jandová – 89 let
pan Ladislav Makovec – 72 let
pan Jiří Marek – 81 let
paní Milada Nečasová – 72 let
pan František Tošner – 73 let
paní Marie Tošnerová – 74 let

Blahopřejeme
Výsledek voleb do krajského zastupitelstva
konaných ve dnech 17. a 18.10.2008 ve volebním okrsku Klenovice
počet voličů zapsaných ve voličských seznamech
počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
účast ve volbách v %
počet platných hlasů

444
188
42,34
186

strana

počet hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Strana zelených
Moravané
Dohoda pro změnu
Doktoři (za uzdravení společnosti)
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

hlasy v %

29
11
5
1
0
3
1
1
0
0
56
79
0

SDŽ - Strana důstojného života

Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví

15,59
5,91
2,69
0,54
0,00
1,61
0,54
0,54
0,00
0,00
30,11
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0,00
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