Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 11/2011 ze dne 28. 11. 2011

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 25. 10. 2011
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a
dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 10/103/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje vyjmout z cenové nabídky firmy Strabag a.s. a nezaplatit - Objekt 1 část 1
etapa 4-zesílení chodníku ve vjezdech za 6.362,40,- Kč a etapa 5- dobalení podél obrubníků za 34.670,10,Kč.
Dále v Objekt 2 část 2 etapa 5- zesílení chodníku ve vjezdech za 10.813,92,- Kč a etapa 6- dobalení podél
obrubníků za 45.770,40,- Kč
Usnesení číslo 10/104/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu inženýrských sítí pro 6 RD v západní části obce s financováním
pouze z rozpočtu obce Klenovice.
Usnesení číslo 10/105/2011
Zastupitelstvo obce schvaluje výstavbu propojovací komunikace v Lomkách, kterou provede firma Vialit
spol. s r.o. Soběslav za cenu 253.200,- Kč.

Rozšíření sběrného dvora
V průběhu měsíce listopadu se začalo pracovat i na rozšíření plochy sběrného dvora. K současné
ploše přibude jednou taková výměra, je zpevněn povrch a bude dokončeno oplocení včetně vjezdové brány.
Celkové náklady by se měly vyšplhat na téměř 100 tisíc Kč. Většinu prací na rozšíření dvora zajišťovala po
dohodě firma Jasanka s.r.o.

Mikulášská nadílka
Obecní úřad pořádá pro děti Mikulášskou nadílku v sobotu 3. 12. 2011 v 15 hodin v místním
pohostinství. Všechny děti jsou srdečně zvány. Přijde Mikuláš s čerty.

Rozsvícení vánočního stromu
Po ukončení nadílky bude rozsvícen vánoční strom v parku u obecního úřadu. Předpokládaný čas
rozsvícení po 17. hodině. Zveme Vás na punč, grog a čaj a máme pro Vás příjemná překvapení.

Mikulášská nadílka od Jednoty
Členská rada Jednoty pořádá Mikulášskou nadílku pro nejmenší děti v pátek 9. 12. 2011 od 16:00 do
17:00 hodin v místní Jednotě.

Návesní rybník
Na konci měsíce října došlo ke zhoršení kvality vody v požární nádrži na návsi. Obec zadala odběr
vzorků firmě SITA, která po vyhodnocení všech parametrů zpracuje analýzu a podle tohoto závěru bude
obec dále postupovat ve věci zamezení znečišťování rybníku.

Jednání zastupitelstva
Dne 29. 11. 2011 od 19 hodin proběhne v kanceláři obecního úřadu jednání zastupitelstva, které má
na programu obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad a výši stočného na rok 2012,
příprava rozpočtu na rok 2012 a některé další akce, které by se měly realizovat v příštím roce.

Inzerce
Prodám levně kombinovaný sporák, rok výroby 2005, elektrická trouba není horkovzdušná a nemá
otáčecí gril, byl použit pouze 2 měsíce. Informace: 777 908 287.
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