Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2015 ze dne 26. 1. 2015

Klenovický hasičský bál
Sbor dobrovolných hasičů Klenovice pořádá v sobotu dne 31. 1. 2015 v místní restauraci 3.
Klenovický hasičský bál. Začátek je ve 20 hodin a vstupné ve výši 100,-Kč. K poslechu a tanci hraje
skupina Allegro Band. Jste srdečně zváni, je připravena bohatá tombola a možná bude i večerní
překvapení.

Dětský karneval
V neděli odpoledne dne 1. 2. 2015 bude pro děti připraven dětský karneval v sále místní
restaurace od 14,30 do 17 hodin. Hudební doprovod zajistí DJ Honza Pinc. Pro děti jsou připraveny
soutěže a sladké odměny. Masky vítány!

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd se koná na obou školách v Soběslavi ve dnech 2. a 3. 2. 2015 v odpoledních
hodinách. ZŠ Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše od 13 do 16,30 hodin, ZŠ Soběslav, ul. Komenského
od 13,30 do 17,00 hodin. Zapsány budou děti, které do 31.8.2015 dosáhnou věku šesti let. Zákonný
zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny.

Upozornění
Upozorňujeme vlastníky motorových vozidel, že svoji neukázněností, tzn. parkováním
a stáním na obecních komunikacích komplikují a znemožňují řádný zimní úklid, zejména prohrnování
sněhu. Řidiči techniky zajišťující zimní údržbu komunikací si na tento nešvar právem stěžují a může
dojít i k nechtěnému poškození soukromého majetku. Vyzýváme je tímto, aby pro odstavení a
parkování vozidel využívali svoje pozemky.

Investiční akce 2015
Pro letošní investiční akce se v současné době připravují podklady k zadávání veřejných
zakázek. Pro rekonstrukci místní komunikace od mostu přes Lužnici - panelka na rozcestí
s komunikací na samoty Pod Svákovem se dokončuje výzva k podání nabídky uchazečům a pro
stavbu ČOV severozápad se dolaďují zadávací podmínky tak, aby mohli být osloveni zájemci o
zakázku. Dále bude dokončeno prodloužení kanalizace severozápad, osazeny musí být konečně i
středové ostrůvky na obou přechodech, nejdéle do konce dubna bude postavena nová terasa u
restaurace s bezbariérovým přístupem a budou doplněny přístřešky nad oba vchody. Vedle těchto
investic do infrastruktury je v plánu pamatováno i na stavbu víceúčelového sportoviště, které by mělo
zvýšit nabídku sportovního vyžití v obci. Jedná se o multifunkční hřiště na malou kopanou, házenou,
tenis, volejbal, hohejbal, basketbal s umělým povrchem-umělým travním kobercem, s mantinelem ze
dřeva po stranách a vysokým oplocením. Na tyto investice je vyčleněno v rozpočtu více jak 3,4 milionu
korun a na rekonstrukci „panelky“ je doporučená dotace necelých 1,5 milionu korun. Na pokračování
rekonstrukce místních komunikací od rozcestí s novými silnicemi na náves je podána žádost o dotaci
z ROP NUTS II Jihozápad na podporu financování. Na kofinancování akce byl přijat úvěrový příslib u
KB Tábor, pobočka Soběslav.

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2015 pro obec: Klenovice
údaje k dani z pozemků
katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Klenovice
666106
4,87
není
Koeficient pro stavební pozemky (F) je ze zákona na celém území obce: 1,0
údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně ze zákona na celém území obce: 1,0
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
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