Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Komunikace a jejich opravy
Tak jako každý rok tak i letos proběhnou během měsíce dubna opravy místních komunikací.
Současně s opravami dojde i na jejich úklid zametacím vozem.
Na opravy komunikací po povodních byla přijata dotace, jejíž podmínkou byla spoluúčast obce
za necelých 450 tisíc korun a ty se podařilo zpět získat díky podané dotaci z Fondu solidarity a peníze
nám byly v březnu převedeny na účet.
Oprava „Panelky“ je poslední místní komunikací, která nebyla ještě po přívalových deštích
z roku 2013 opravena. V minulém roce bylo požádáno o dotaci, která byla na základě fyzické kontroly
pracovníků MMR doporučena ke schválení. Na minulém zastupitelstvu byl schválen zhotovitel Strabag
a.s., provozní jednotka Soběslav a v současné době je s ním podepsána smlouva, což bylo
podmínkou pro přiznání dotace s následným možným podpisem smlouvy o financování. V současné
době je alokována částka v rozpočtu obce ve výši 1,5 milionu korun. Zhotovitel vysoutěžil rekonstrukci
za necelýh 1.455 tisíc korun. Termín realizace je letošní druhé až třetí čtvrtletí podle termínu přiznání
finanční podpory.

Investiční akce
Pro největší letošní možnou investiční akci v současné době čekáme na další postup
v hodnocení orgány úřadu Regionální rady regionu soudržnosti ROP Jihozápad. Jde o rekonstrukci
místní komunikace 2418/1,… od rozcestí s komunikacemi jihozápad směrem do obce na náves
k rybníku, kde byly splněny podmínky přijatelnosti projektu a postupuje se dále v administraci ve
věcném posuzování vhodnosti projektu. Stavba, která by měly být hotová do konce prázdnin, je
celkem za více jak 4,5 milionů korun. Na kofinancování akce byl schválen úvěrový příslib u KB Tábor
ve výši přes 4,3 milionu korun a spoluúčasti obce za necelých čtvrt milionu korun.
V současné době rovněž probíhá na úřadu Regionální rady regionu soudržnosti ROP
Jihozápad monitorování projektu Rekonstrukce MK 381/4 z loňského roku, kde byla na podzim
předložena Závěrečná monitorovací zpráva se Žádostí o platbu a nyní jsou jednotlivé doklady
hodnoceny. V posledním březnovém týdnu proběhla i fyzická kontrola realizace projektu na místě
s pozitivním hodnocením a pokud budou splněny všechny požadavky, tak dojde k platbě z ROP. Na
kofinancování stavby byl loni přijat úvěr u Komerční banky přes 3,5 milionu korun, který by se tím
splatil.

Sběrný dvůr
S účinností od 1.4.2015 se mění provozní doba sběrného dvora následovně: středa od 16 do
18 hodin, sobota od 10 do 12 hodin. Tato změna bude trvat po dobu letního času. Když k letnímu
režimu ještě přidáme neděli 17-19 hodin již od května do září, je nabízená otevírací doba maximální.
Spalitelný odpad se bude rovněž ukládat do kontejneru ve dvoře po špatných zkušenostech z volného
ukládání u zemníku z dálnice, kde končilo všechno možné i nemožné, což následně komplikuje a
prodražuje likvidaci. To se následně promítá do ceny za likvidaci zeleně, která je několik desítek tisíc.

Společenská kronika
Narození v měsíci březnu, narozeniny v měsíci dubnu 2015
10.3. Ondřej Kašpar
7.4. pan Jiří Fitl – 78 let

Blahopřejeme
Pozn.: Ve Společenské kronice jsou uvedeni pouze ti, kteří o zveřejnění požádali.
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