Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2016 ze dne 25. 1. 2016

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2016/17 se koná ve dnech 8. a 9. 2. 2016 v odpoledních hodinách na ZŠ Soběslav,
tř. Dr. Edvarda Beneše od 13 do 16,30 hodin. Zapsány budou děti, které do 31.8.2016 dosáhnou věku šesti let.
Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny.

Vepřové hody
V sobotu dne 20. 2. 2016 jsou od 10 hodin v místní restauraci vepřové hody. Večer je taneční zábava a její
začátek je od 20 hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina H-Band.

Dětský karneval
V sobotu odpoledne dne 27. 2. 2016 bude pro děti připraven dětský karneval v sále místní restaurace od 13,30 do
16,30 hodin. Hudební doprovod zajistí DJ Honza Pinc. Pro děti jsou připraveny soutěže a sladké odměny. Masky
vítány!

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.

Oznámení – Kotlíkové dotace
Oznamujeme vlastníkům starších kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území
Jihočeského kraje, že je možno požádat o „kotlíkovou dotaci“ na výměnu zastaralého za nový a tím snížit emise
z lokálního vytápění domácností v naší obci a okolí. Příjem žádostí byl zahájen 18.1. a poběží do 31.3.2016 do 14
hodin. Informace jsou na přiložených letáčkách a na stránkách Jihočeského kraje.

Ověřování na našem úřadě
Oznamujeme občanům, že od 1.2.2016 bude možno ověřovat podpisy a listiny v úředních hodinách obecního
úřadu, jde o tzv. vidimaci listin a legalizaci podpisů: úřední hodiny pondělí a středa od 18 do 20 hodin.

Investiční akce 2016
Pro některé letošní investiční akce byly podány žádosti o dotace do konce roku, respektive v první polovině ledna
a následně se budou připravovat podle výsledků žádostí podklady k zadávání veřejných zakázek. Pro opravy místních
komunikací k Borům a k Hronovu lesíku byla podána žádost do POV a práce by se měly realizovat do konce první
poloviny roku, nejlépe na počátku prvního čtvrtletí. Zde je počítáno s částkou přes 0,5 milionu korun a až s poloviční
dotační podporou. Neuskutečněná oprava místní komunikace od rozcestí nových ulic v jihozápadní části obce
směrem na náves, kde loni nevyšla dotace z ROP, má další reprízu v podobě žádosti o dotaci na MMR, kde je možno
získat až jeden milion, když se předpokládá výše nákladů kolem 2,5 milionu korun. Tomu by mohla předcházet
výměna vodovodního řadu v této ulici, kde bylo požádáno o grant KÚ JČK. Výše nákladů je spočítána na více jak 1,2
milionu korun, možná výše grantu je téměř 850 tisíc a spoluúčast obce přes 360 tisíc. Další místní komunikací, kde se
počítá s opravou jsou cesty kolmo od hlavní silnice a kolem obecního úřadu směrem k bytovce až do východní
zástavby k trafostanici a cena tohoto úseku předpokládá 1 milion korun.
Vedle těchto oprav se připravuje i nová lokalita pro další rodinné domky opět v severozápadní části obce vpravo
před novým víceúčelovým hřištěm a to v počtu devíti tzn. 9 RD. Obec je víceméně výlučným vlastníkem v této lokalitě,
za zisk z prodeje parcel se budou budovat inženýrské sítě pro nové stavební pozemky. Bude potřeba vybudovat
vodovodní a kanalizační řad, který se napojí na novou ČOV 80 EO, dále budou položeny kabely pro rozvod NN a VO
a nakonec bude vybudovaná místní komunikace společně s protější lokalitou 6 RD z obou stran okolo hřiště.
Předpokládaný výnos z prodeje stavebních pozemků je 4,5 milionu korun.

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2016 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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