Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 7/2013 ze dne 24. 7. 2013

Ohlédnutí za měsícem červnem
Měsíc červen nám přinesl do našeho života několik významných událostí, které se nás přímo dotkly
nebo se nás týkají.
Vše začalo přívalovými lijáky posledního května a zejména první červnový den a již 2. června jsme byli
všichni v pohotovosti, kdo máme ve svém katastru vodní tok, v našem případě jde především o řeku Lužnici.
Druhého června byl vyhlášen 2. stupeň (240 cm), třetího června byl zaznamenán 3. stupeň (300 cm)
povodňové aktivity a dne 4.6. dosáhla hladina dokonce 330 cm. Již v neděli druhého byla postavena sypaná
provizorní hráz okolo cesty na Ovčíně a v úterý při kulminaci byla doplněna pytli s pískem. Samotná hráz
nestačí k ochraně nemovitostí, protože spodní voda by vyrovnala postupně hladiny před a za hrází a ničila
majetek. Proto je nutné čerpání vody z lagun, které se vytváří v nejnižších místech zaplaveného území.
Toho se ujali naši dobrovolní hasiči a od neděle odpoledne druhého června se čerpala několikrát denně a
pak od čtvrtého večer nepřetržitě i v nočních hodinách, kdy se střídaly jednotlivé skupiny po několika
hodinách, aby byl čas na odpočinek a spánek. To trvalo až do čtvrtka šestého června, kdy začala voda
ustupovat a hladina opadat, pokračovalo čerpání několikrát denně až do soboty osmého června. Nebýt
obětavosti a nasazení našich hasičů, minimálně dvě nemovitosti by byly zaplavené. Takže velký dík nás
všech a zejména obyvatel Ovčína patří právě jim. Vše bylo řešeno v rámci vyhlášeného krizového stavu
nebezpečí hejtmanem kraje.
Jedním z našich hasičů je i Petr Kropík, který jako příslušník Policie ČR v rámci své služby ještě
s kolegou z oddělení v Soběslavi, zachránili dva lidské životy a jejich počínání se dá označit za hrdinský čin.
Oba byli po zásluze vyznamenáni a odměněni.
Když se zdálo, že je vše zažehnáno, přišla neděle devátého června, kdy přívalové deště naplnily
několikanásobně malé vodní toky, jakými jsou Nedvědický a Myslkovický potok. Po noční směně, kdy se
hlídal návesní rybník, který přetekl, ale naštěstí přímo neškodil, se dále celou noc čerpalo na Ovčíně a
hladina byla rychle na 303 cm, se ráno objevily škody na obecních cestách: na samoty Pod Svákovem, na
Veselku, okolo Hasíka, v Borech a Hronově lesíku na lesních cestách a aby toho nebylo málo, voda svou
ničivou silou brala hlavně propustky a mostky. Po povodních přibyla cesta od Ovčína pod Hasíka a cesta
okolo řeky od Hronova lesíku kolem lávky k chatám. Celkově se škody vyšplhaly na 4 miliony korun.
Ministerstvo dopravy vypsalo dotace, kam se podaly žádosti. Povodňový stav trval i na konci června, kdy
byla hladina řeky opět na 2. stupni.
Pro ilustraci řeka opouští své břehy po překonání 1. stupně ( 190 cm), při druhém stupni jsou
zaplavené louky i s níže položenými chatami a při třetím stupni zaplavuje nejnižší bod cesty na Ovčíně a
začíná ohrožovat domy. Proto je nutná hráz na Ovčíně jako protipovodňové opatření, které se konečně bude
letos projektovat a příští rok stavět. Určitě se bude vycházet i z našich minulých a letošních zkušeností, což
je naše podmínka.
Konec června přinesl také dlouho očekávané otevření dálnice D 3. Dne 27. června byla slavnostně
v 15 hodin přestřižena páska a od pěti hodin 28.6. byl dálniční úsek předán do užívání řidičům. Tímto se
naší obci značně ulevilo od dopravy a společně s okolními městy na trase si užíváme klidu.

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice 25/2013 ze dne 11. 7. 2013
Usnesení číslo 25/226/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zařadit body 10) Dotace-povodně 2013, 11) Změna OZV 4/2010 a
12) Střecha - restaurace.
Usnesení číslo 25/227/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 25/228/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako dodavatele provedení kompletní dodávky střechy hasičské
zbrojnice fa Jordák za 147.072,- Kč bez DPH..
Usnesení číslo 25/229/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje 15 tisíc korun bez DPH za zpracování žádosti na projekt do ROP
na rekonstrukci další části komunikace a uzavření smlouvy se zhotovitelem.
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje podání žádosti o dotace na akce do ROP NUTS II Jihozápad na
rekonstrukce místních komunikací a souhlasí s realizací projektů „ Rekonstrukce MK p.č. 381/4
v Klenovicích“ a „ Místní komunikace Klenovice p.č. 2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“.
Usnesení číslo 25/230/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předfinancováním projektu „ Rekonstrukce MK p.č. 381/4
v Klenovicích“ v celkové výši 4.200.261,- Kč a souhlasí se sjednáním příslibu bankovního úvěru ve výši
3.570.221,- Kč. Podíl spoluúčasti ve výši 630.040,- Kč bude hradit obec z vlastních zdrojů.

Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s předfinancováním projektu „ Místní komunikace Klenovice p.č.
2418/1, 2418/2, 2418/3, 2418/4, 2418/5 a 2418/8“ v celkové výši 2.372.653,- Kč a souhlasí se sjednáním
příslibu bankovního úvěru ve výši 2.016.755,- Kč. Podíl spoluúčasti ve výši 355.898,- Kč bude hradit obec
z vlastních zdrojů.
Usnesení číslo 25/231/2013
2
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č.779 o výměře 270 m za cenu 81.000,- Kč
panu Danielu Šimákovi.
Usnesení číslo 25/232/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se společností E.ON o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro uložení kabelu NN v pozemku p.č. 3486/5 za úplatu 860,- Kč.
Usnesení číslo 25/233/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s pořízením dvojitého WC na hřišti v Lomkách dle nabídky.
Usnesení číslo 25/234/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti o dotace z MD na škody na místních
komunikacích po povodních a přívalových deštích a schvaluje spoluúčast obce.
Usnesení číslo 25/235/2013
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 12/2013.

Stavba hasičské zbrojnice
Od začátku května se pracuje na stavbě nové hasičské zbrojnice. Hasičská zbrojnice se staví
svépomocí s členy Sboru dobrovolných hasičů, kteří si tímto vydělají na svoji činnost. Za každou
odpracovanou hodinu bude obec 100 korun darovat ve prospěch dobrovolných hasičů. Předpoklad je kolem
400 odpracovaných hodin, což by byl dar ve výši až 40 tisíc korun. Osobou pověřenou stavbou zbrojnice je
místostarosta obce a zároveň zajišťuje stavební způsobilost obce jako investora. Koordinuje probíhající
práce a jejich návaznost včetně nabídek a objednávek. Dodavatele jednotlivých subdodávek průběžně
schvaluje zastupitelstvo obce podle cenových nabídek. Tímto způsobem se dají ušetřit finanční
prostředky obce a cena se může dostat i hluboko pod položkový rozpočet, možná na jeho 2/3. Jestliže byl
více jak 1,5 milionu korun, pak by se cena měla pohybovat okolo 1 milionu korun. Zbrojnice se takto pořizuje
za materiál a jen za některé služby a práce. Stavba by měla být dokončena během letních měsíců a v září
slavnostně předána k užívání v rámci 105 let vzniku dobrovolných hasičů v naší obci.

Prodloužení vodovodu sever
V červnu se podařilo vybudovat prodloužení vodovodu severně z obce podél silnice 1/3. Celková
částka je kolem 210 tisíc korun a většinu činností komplikuje existence dálkových sdělovacích kabelů, proto
stavbu provázelo hodně ruční práce.

Prodloužení chodníků - 4. etapa
V polovině července začaly práce na prodloužení chodníků jižně podél silnice 1/3 směrem
k Soběslavi svou 4. etapou. V rámci těchto stavebních prací dojde k vybudování nového oboustranného
chodníku v křižovatce a budou udělány nové vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Na chodník bude položen
asfaltový koberec a bude provedeno položení nových odvodňovacích žlabů a rekultivace zelených ploch,
které budou odděleny obrubníky. Pravostranný chodník přejde za novým přechodem pro chodce k plotům u
posledních čtyř rodinných domů, nový chodník vlevo, který začíná od nového přechodu, bude vybudován
mezi připojovacím pruhem od Soběslavi a škarpou a bude vyústěn za svodidly na odbočce směr Lomky a
Nová Hospoda. I zde bude položen asfaltový koberec jako konečná úprava, budou osazeny vnitřní a vnější
obrubníky a zrekultivována zeleň. Zdejší vjezdy přes škarpu budou mít opravené propustky. V severní části
obce na Tábor bude jednostranný chodník vpravo a bude položen na nově vybudovaný prodloužený
vodovod, který je hotov. Podél chodníku budou osazeny odvodňovací žlaby a rovněž dojde k úpravě
zeleného pruhu. V rozpočtu je počítáno s částkou 1,4 milionu korun. Práce, které provádí firma Strabag, a.s.
provozovna Soběslav, by měly být hotové do konce prázdnin.

Nový mobiliář – II. etapa
Obec jako člen Svazku obcí Soběslavsko v současné době osazuje a bude osazovat nový mobiliář,
který se pořizuje ze společné dotace z POV tak, jako v loňském roce, a to II. etapou. V okolí obce, kde se
kříží rekreační a procházkové trasy, přibyde páté odpočinkové místo k loňským čtyřem a všechna budou
doplněna kolostavy. Zastřešení se dočká nástupní ostrůvek na želečské silnici, nový kolostav doplní sezení
na Ovčíně. Další dva sety k posezení půjdou k nové hasičské zbrojnici, jedna lavička bude na návsi u
parkoviště s informační tabulí pro turisty a návštěvníky obce a okolí, další bude na konci chodníku
v jihozápadní části obce. Dotace činí 45 tisíc, podíl obce je přes 22 tisíc korun, celkem tedy za více jak 67
tisíc korun budou pořízeny a doplněny nové prvky vybavení obce.
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