Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 9/2018 ze dne 26. 9. 2018

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice č. 29/2018 ze dne 20. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 29/363/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu rozšířením o bod 5) Prodej pozemku.
Usnesení číslo 29/364/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 29/365/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Chodníků podél silnice III/13510 Klenovice
společnost Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav za cenu dle nabídky ve výši 1.022.3K06,60 Kč
bez DPH, s daní je to 1.236.990,62 Kč.
Usnesení číslo 29/366/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele osvětlení Chodníků podél silnice III/13510
Klenovice pana Reného Mačora z Roudné za 82.245,- Kč bez DPH, s daní jde o 99.516,45 Kč.
Usnesení číslo 29/367/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar Mysliveckému spolku BOR - Klenovice, se
sídlem Roudná 46, ve výši 5.000,- Kč u příležitosti 70 výročí od založení spolku.
Usnesení číslo 29/3682018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku KN p.č. 3824 o výměře 70 m2 v k.ú.
Klenovice u Soběslavi pro manžele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 5.600,- Kč.
Usnesení číslo 29/369/2018
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením
19/2018.

Hasičská soutěž
Poslední prázdninovou sobotu si naše družstva mužů a žen zajela zazávodit do Přehořova na
Pohár obce. Za krásného letního počasí obsadili muži deváté místo a naše ženy získaly druhou
příčku.

Turnaj v nohejbalu
Třetí zářijovou sobotu se uskutečnil odložený turnaj v nohejbalu mužů na našem víceúčelovém
hřišti. Šlo o třetí ročník o Pohár starosty obce. Klání se zúčastnilo 8 týmů ve dvou skupinách. Domácí
borce reprezentovaly dvě mužstva, z nichž jedno obsadilo 4 příčku těsně pod stupni vítězů a druhé
předposlední. Za příznivého počasí se vítězem stalo mladší družstvo Roudné před Rybovkou a
Táboráky.

Zvonění nového zvonu
Na základě několika dotazů občanů informujeme, že nový zvon v kapličce již zvoní ale pouze
v poledne. Podvečerní zvonění tzv. „klekání„ se zatím nepodařilo nastavit přesto, že byla celá řídící
jednotka poslána k továrnímu nastavení programu hned po oslavách. Omlouváme se tímto za tak
dlouhé čekání, ale nemohli jsme to více ovlivnit. Ještě prosíme o trpělivost, než bude nastaveno i
podvečerní vyzvánění zvonu.

Změna provozní doby sběrného dvora
S platností od 1. října 2018 končí nedělní provozní doba sběrného místa. Opětovné zavedení
těchto provozních hodin bude v měsících dubnu-květnu 2018. Dvůr bude pokračovat podzimním
provozem vždy středa 16-18 hodin a sobota 10-12 hodin až do změny z letního na zimní čas, kdy
skončí středeční odpoledne a bude otevřeno pouze v sobotu od 9 do 12 hodin. To potrvá do konce
března.

Drakiáda
Kulturní komise OÚ připravuje na pátek 12. 10. 2018 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.

Komunální volby 2018
Ve dnech 5. a 6.10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Volby se uskuteční v pátek
5.10.od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6.10. od 8 hodin do 14 hodin v budově obecního úřadu.
Volební lístky budou rozneseny do 2.10.

Vepřové hody
Dne 13.10.2018 se konají v místní restauraci Vepřové hody od 10,00 hodin a večer od 20,00 hodin
bude hrát k poslechu a tanci hudební skupina H-Band. Personál restaurace zve všechny labužníky
k ochutnávce zabijačkových specialit.

Oprava komunikace 2419/1
Do poloviny září byla provedena oprava místní komunikace p.č. 2419/1 od horních Bělohlavů
k Broukalům. Po dokončení bude osazen 2x zpomalovací práh mezi křižovatkami. Před vlastní
opravou došlo k opravě vodovodních armatur a zřízení nových vodovodních přípojek za necelých 250
tisíc korun. Mezi obrubníky se položil asfaltový koberec vyspádovaný do kanalizačních vpustí.
Úpravami došlo k rozšíření vozovky tak, jak to vyžaduje obousměrný provoz. Vedle vozovky se řešily
jednotlivé vjezdy k domům ze zámkové dlažby. Předpokládaná cena díla byla stanovena na základě
výkazu výměr dle nabídky téměř 2,37 milionu korun. Vedle těchto prací došlo i na terénní úpravy za
obrubníky zeminou či kamenivem s palisádami, v jedné části se měnilo podloží, na dolním parkovišti
byla položena přídlažba, dálší jsou odvodňovací prvky: malý žlábek, gajgry, odvodňovací prahy ve
vjezdech a na křižovatkách s potrubím pro odvod vody, prodloužení asfaltu ke hřišti a plochy ze
štěrkodrti. Tyto vícepráce si vyžádaly přes 416 tisíc korun s daní. Celkem jsme tedy investovali více
jak 3 miliony korun do další cesty v původní zástavbě. Mimo návsi je to již pátý nový úsek místních
komunikací v obci. Vedle vybudování dvou nových cest v nových lokalitách je potřeba opravit v příštím
volebním období ještě čtyři stávající části komunikací.

Výstavba chodníku s osvětlením

Konečně máme připravenou výstavbu chodníků podél silnice III.třídy na Želeč od hlavní silnice,
kde končí chodník až k autobusové čekárně a od ní směrem západním k trafostanici v nové zástavbě.
Chodník bude mít dvě části: první bude k zastávce a zde bude chodník nad současnou škarpou, která
bude zatrubněna. Druhý chodník k trafostanici bude vedle škarpy a souběžně s ním povede
vydlážděné dno škarpy betonovými žlaby pro odvod dešťové vody. Jako zhotovitel chodníků byla
oslovena společnost Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav, za cenu dle nabídky ve výši
1.022.306,30 Kč bez DPH, s daní je to 1.236.990,62 Kč. S financováním pomůže i schválená dotace
230 tisíc korun z Programu obnovy venkova jihočeského kraje. Součástí stavby je i osvětlení
chodníků, které bude napojeno na současné veřejné osvětlení u čekárny. Mělo by jít o 3 světelné
body. Na zhotovení veřejného osvětlení byla podána cenová nabídka pana Reného Mačora z Roudné
za 82.245,- Kč bez DPH, s daní jde o 99.516,45 Kč. S realizací se začne v polovině měsíce října a
předpoklad dokončení je v měsíci listopadu.

Stromové aleje
V příštím měsíci by mělo dojít na výsadbu dalších stromových alejí v okolí obce. Po dohodě se
Státním pozemkovým úřadem v Táboře se budou vysazovat dle projektu v rámci společných zařízení
komplexních pozemkových úprav v našem katastru aleje stromů okolo těchto cest: první je cesta za
humny podél ohrady skotu na severní cestě vedoucí z hlavní silnice do nové zástavby, druhou je
cesta do Zadních lomů a třetí je cesta vedoucí východně z nové zástavby ke křížku
k cykloodpočivadlu na Novou hospodu. Celkem jich bude vysazeno asi 110.
Vedle těchto alejí vznikne i velkoplošný interakční prvek s výsadbou asi 350 stromů a na1300 keřů.
Pás výsadby se potáhne v šířce několika desítek metrů – od 15 do 35 m, kdy řady stromů s keři a bez
keřů jsou od sebe 2 metry. Stromy v řadě mají rozestupy 8 metrů a tudíž mezi řadami se stromy je
vzdálenost 6 metrů. Interakční prvek se potáhne v pásu za Novou hospodou tak, aby odclonil obě
liniové stavby, tj. stávající dálnici D3 a budoucí IV. železniční koridor od okolní přírody.

Společenská kronika
Narození v srpnu 2018
21.8. – Vojtěch Smitka

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