Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 9/2015 ze dne 29. 9. 2015

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice 7/2015 ze dne 24. 9. 2015
Usnesení číslo 7/86/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený program zasedání.
Usnesení číslo 7/87/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navýšením rozpočtu do úprav restaurace a dvora
restaurace a schvaluje jejich financování.
Usnesení číslo 7/88/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s navýšením rozpočtu pro stavbu víceúčelového hřiště a
schvaluje jeho financování.
Usnesení číslo 7/89/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje zrušení VŘ na rekonstrukci „Místní komunikace Klenovice
p.č. 2418/1, …“.
Usnesení číslo 7/90/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Klenovice a schvaluje
starostu obce Mgr. Lubomíra Turína jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem.
Usnesení číslo 7/91/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí skutečnost, že se změna týká uvední stávajícího ÚPo
Klenovice do souladu se zásadami ÚR JČK, a proto se v souladu se stavebním zákonem
nezpracovává zpráva o uplatnění ani zadání ÚP a v tomto případě se přistoupí rovnou ke zpracování
návrhu změny.
Usnesení číslo 7/92/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s umístěním bilbordu na pozemku p.č. 361/5 za cenu 12.000,Kč/rok.
Usnesení číslo 7/93/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle zápisu č. 1 kontrolního
výboru ZO.
Usnesení číslo 7/94/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením
22/2015.
Usnesení číslo 7/94/2015
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje výpověď z nájmu pozemků p.č. 3072 a 2967 v k.ú. Klenovice
a ukládá starostovi předat výpověď.

Hasičský sport
Sbor dobrovolných hasičů naší obce se dne 12. září odpoledne zúčastnil soutěže v požárním
útoku, který se konal v Přehořově. Do sportovního klání se zapojilo pouze družstvo žen, neboť muži
se nesešli v plné sestavě. V konkurenci ženy po smůle s jedním proudem skončily na předposlední
čtvrté příčce. V „pivní štafetě“ si naši zástupkyně vylepšily pozici a obsadily druhé místo.

Změna provozní doby sběrného dvora
S platností od měsíce října 2015 končí nedělní provozní doba sběrného místa. Opětovné
zavedení těchto provozních hodin bude v měsíci červnu 2016. Dvůr byl doplněn novým kontejnerem
na dřevo, větve, dřevní odpad a rozebraný nábytek bez kovových částí. Vše uložené se bude odvážet
k následnému štěpkování. Není zde možné ukládat zelenou kompostovatelnou hmotu. S definitivní
platností končí ukládání do volného prostoru u zemníku z dálnice jako doposud.

Drakiáda
Kulturní komise OÚ připravuje na sobotu 10. 10. 2015 od 15 hodin v Lomkách pouštění draků.
Jde o další ročník Drakiády, na kterou všechny srdečně zveme. V případě nepříznivého počasí by se
akce přesunula na jiný termín dle předpovědi a změna by byla oznámena rozhlasem.

Půjčování setů
Po celý rok půjčujeme občanům dle jejich požadavků různá posezení-sety na jejich domácí akce
a to jak z dětského hřiště, tak z návsi či ze sběrného dvora. Během této naší služby jsme přišli o jeden
tmavý původní set od restaurace ze staré terasy. Kdo nám ho zapomněl vrátit, nechť tak učiní co
nejdříve.

Rekonstrukce dvora restaurace
Na začátku nového školního roku byly dokončeny práce ve dvoře restaurace. Provedení
zatravňovacích tvárnic a zámkové dlažby s obrubníky, čemuž předcházelo odbagrování stávajícího
terénu, si vyžádalo 111,5 tisíce korun a v tomto případě nám s financováním pomůže dotace ze
společné dotace mikroregionu ve výši 48 tisíc, která je podaná jako společný projekt obcí. Zajištění
stávající podezdívky a její zvýšení řadou šalovacích tvárnic se stříškami včetně betonování a armatury
stálo přes 51 tisíc korun. Vytvoření sociálního zařízení v prostoru pod verandou se skládá ze tří
položek: první jsou zednické práce po předchozím vybourání staré podlahy, kde se provedly nové
omítky, podkladní beton, obklady a dlažby za necelých 21 tisíc korun. Ty jsou za druhé doplněny
instalatérskými pracemi včetně osazení sanity a rozvodem vody a odpadů, kdy vznikl pisoár, WC a
umyvadlo s baterií a v tomto případě se jedná o částku více jak 16 tisíc korun. Třetí je cena vstupních
dveří s montáží, což představuje 16,5 tisíce korun. Oprava plotu byla nutná a stavba konstrukce
přístřešku pro budoucí fungování si vyžádala rovných 19 tisíc. Nezbytné bylo i osvětlení celého
prostoru včetně připravené elektroinstalace přesáhlo 28 tisíc korun. Před brankou a bránou je upraven
terén za téměř 30 tisíc. Zbývá zastřešení a okap se svodem, což bude upřesněno následně dle
cenové nabídky zhotovitele a natažení bambusových rohoží s doplněním drobného materiálu za 5
tisíc korun. Vedle úprav venkovního prostoru bylo v restauraci doplněno ochranné lištování v obou
sálech a věšáky do salónku, který slouží jako šatna. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Proto bylo
potřeba zvýšit rozpočet o 100 tisíc korun. Toto nové místo pro setkávání občanů bylo prvně využito
místními hasiči o minulém víkendu a osvědčilo se. Bude se moci využívat i pro soukromé účely po
dohodě s nájemcem restaurace.

Víceúčelové hřiště
S posledními zářijovými dny se dokončují práce i na víceúčelovém hřišti. Stavba víceúčelového
hřiště začala v polovině minulého měsíce. První etapa spodní konstrukce jako zemní práce, příprava
podkladových vrstev a zabetonování patek pro oplocení a osazení obrubníků kolem obvodu celého
hřiště počítala s 356 tisíci korunami. Druhá etapa oplocení, montáž sloupů a vzpěr, vstupních branek,
natažení ochranné sítě a dodání dřevěného mantinelu s položením umělého povrchu s lajnami a
zapravením písku a dodání sportovního vybavení se zařízovacími předměty pro míčové sporty jako
jsou branky, sloupky na tenis a volejbal-nohejbal, konstrukce na košíkovou včetně sítí mezi sloupky a
do branek celkem za 839 tisíc korun. Vedle tohoto sportoviště se postavilo další zázemí pro sportující
v podobě dřevěného objektu o velikosti 8x4 m, kdy je polovina uzavřená jako šatna a pro uložení
drobného sportovního náčiní a nářadí a druhá je otevřená pro posezení a odpočinek a ještě
s rozšířeným přístřeším za 270 tisíc, kde je potřeba osadit klempířské prvky za 16 tisíc korun.
V rozpočtu nebyly zpevněné plochy před vstupem do hřiště a pod dřevěnou budovou zázemí hřiště a
to je oceněno na 91 tisíc korun. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Několik dřevěných herních prvků
pro děti a pro všechny nezbytné suché venkovní WC je odhadnuto na 110 tisíc korun a venkovní
posezení s lavičkami za 40 tisíc korun. Před terénními úpravami se musela založit kabeláž do
chrániček pro budoucí osvětlení a přívod elektřiny za 10 tisíc a osazení jednoho světla veřejného
osvětlení za 15 tisíc korun, terénní úpravy s odvodněním hřiště si mohou vyžádat i několik desítek tisíc
a výsadba zeleného plotu z habrů, výsadba stromů a setí trávníku s ohraničením kolem 120 tisíc
korun. Vzhledem k nárůstu nákladů spojených s vybudováním sportovního areálu bylo schváleno
posílení rozpočtu o 250 tisíc korun. Celkově tedy vyjde na 2 miliony korun. Projekt počítal s částkou
1,7 milionu, 50 tisíc bylo vyčleněno na administraci jako je stavební povolení, zpracování projektu,
požárního posouzení a zaměření. Vzhledem ke skutečnosti, že celý pozemek nebyl travnatou
plochou, nýbrž polem, své si vyžádají i zahradnické a výsadbové práce, jek je uvedeno výše. Vedle
dřevěných prvků hřiště pro děti je navíc WC jako v Lomkách a nezbytný mobiliář do budovy, tak před
ni a ke hřišti. To je také výše popsáno, své si vyžádaly i rozvody budoucího osvětlení a v neposlední
ředě terénní úpravy a nezbytné odvodnění severovýchodního rohu hřiště. To jsou ty potřebné
vícenáklady nad rozpočet akce. Hřiště se slavnostně otevře v sobotu dne 3.10.2015 od 14 hodin, kde
bude zajištěno posezení, občerstvení a první ochutnávka sportovního vyžití na hřišti tak i pro děti na
dřevěných prvcích. Pronájem hřiště bude možný bezplatně po dohodě s p. Hlasovou – 602143866.

Vepřové hody
Dne 17.10.2015 se konají v místní restauraci Vepřové hody od 10,30 hodin a večer od 20,00
hodin bude hrát k poslechu a tanci hudební skupina H-band. Personál zve všechny labužníky
k ochutnávce zabijačkových specialit.
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