Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 11/2019 ze dne 25. 11. 2019

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice 9/2019 ze dne 31. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a dalších
jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 9/104/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o bod 9) Smlouva o zřízení věcného břemene.
Usnesení číslo 9/105/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 9/106/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení číslo 9/107/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí, že k návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky,
schvaluje rozhodnutí o vydání změny č. 3 Územního plánu obce Klenovice formou opatření obecné povahy dle
platné legislativy a ukládá starostovi obce oznámit vydání změny č. 3 Územního plánu obce Klenovice veřejnou
vyhláškou.
Usnesení číslo 9/108/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje pořízení změny č. 4 Územního plánu obce Klenovice zkráceným postupem a
starostu obce jako zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem.
Usnesení číslo 9/109/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele na Vodovod a kanalizace Doležal za 321.937,08 Kč s DPH
a Vodovod a kanalizace Pod Lomky za 301.294,79 Kč s DPH firmu Kavas a.s. Tábor a pověřuje starostu podpisem
smluv o dílo.
Usnesení číslo 9/110/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o služebnosti inženýrské sítě na předávací místo
dálkového vodovodního řadu za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč na pozemcích KN parc. č. 2612/1, 2768 a
2769/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
Usnesení číslo 9/111/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu pozemku za účelem realizace stavby
„Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav Doubí“ za
nájemné ve výši 1,58Kč/měsíc/m2 pro pozemek KN parc. č. 2653/1 o výměře 3304 m2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi.
Usnesení číslo 9/112/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON pro
uložení kabelu NN do pozemků KN p.č. 852/42 a 2576/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.100,- Kč.
Usnesení číslo 9/113/2019
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 19 /2019.

Změna začátku rozsvícení vánočního stromu

Poslední sobotu v listopadu dne 30.11. 2019 bude rozsvícen vánoční strom v parku u obecního úřadu. Změna
času rozsvícení je po 18 hodině, program začíná v 18 hodin (minule bylo uvedeno 17 hodin). Setkání bude
doprovázeno opět hudbou se zpěvem v podání souboru Raci, který vždy navodí správnou předvánoční náladu.
Zveme Vás na teplé občerstvení jako je punč, grog a čaj.

Stavby v obci
Do poloviny prosince budou dokončeny dvě prodloužení kanalizací a vodovodů nad ČOV vedle Doležalů a pod
Lomky. Tato prodloužení vodohospodářských sítí jsou jednak pro nové rodinné domy a dále pak pro další napojení a
zokruhování pro budoucí plánovanou zástavbu dle územního plánu a studií zástavby.
Do druhé dekády prosince se bude pracovat na opravě místní komunikace od hlavní silnice směrem na rozcestí
k lokalitě 9 RD. Na přelomu měsíce listopadu a prosince budou dokončeny obrubníky kolem vozovky a vjezdy
k jednotlivým domům. Budou osazeny nové poklopy šachet, uliční vpusti o ekodreny do vjezdů dle projektu a potřeby.
Začátkem prosince dojde na položení nové obrusné asfaltové vrstvy. Terénní úpravy za obrubou se budou provádět,
dokud to počasí dovolí. Zbytek by se doladil na jaře. S financováním ve výši více jak 60% pomůže dotace z MMR, na
kterou máme již podepsané rozhodnutí. Necelé dvě pětiny budou hrazeny z rozpočtu obce.

Krajinné stromové aleje
Od poloviny listopadu se pracuje na výsadbě dalších stromových alejí v okolí obce. Po dohodě se Státním
pozemkovým úřadem v Táboře se vysadí dle projektu v rámci společných zařízení komplexních pozemkových úprav
v našem katastru aleje stromů okolo třech cest takto: do Zadních lomů, ke Křížku a okolo ohrady pro dobytek. Celkem
jde o 110 stromů.
Vedle těchto alejí vznikne velkoplošný interakční prvek s výsadbou asi 350 stromů a na 1300 keřů. Ohrazený pás
výsadby se potáhne v šířce asi deseti a délce necelých čtyři sta metrů okolo odpočívky u Nové hospody a pak

směrem na Kubelku, aby odclonil obě liniové stavby, tj. stávající dálnici D3 a budoucí IV. železniční koridor od okolní
přírody.
Zhotovitel by chtěl dokončit celou zakázku do konce roku, ale bude záležet na počasí.

Mikulášské nadílky
Obecní úřad Klenovice pořádá pro děti nadílku v neděli 8.12. 2019 od 15 hodin v místním sále restaurace.
Všechny děti jsou srdečně zvány. Přijde Mikuláš s čerty a přinesou balíčky.
Členská rada Jednoty Klenovice pořádá nadílku pro děti ve středu 6.12. 2019 od 15 hodin v místní prodejně.
Nebude chybět Mikuláš s čertem.

Kalendář obce
Obecní úřad objednal i pro další rok 2020 kalendář obce v místní tiskárně pana Kropíka. Již v předloňském roce
jsme vyslyšeli připomínky občanů a kalendář je dvoutýdenní a jako námět pro fotografie je letos okolí obce v různých
ročních obdobích. Distribuce proběhne do vánoc.

Používání zábavní pyrotechniky
Již v minulém období se zastupitelé shodli na tom, že nebudou prozatím přijímat v této věci obecně závaznou
vyhlášku, která by tuto činnost omezila nebo zakázala. Věříme, že občané nebudou zbytečně provozovat činnost,
která by mohla narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku,
jíž je provozování zábavní pyrotechniky. Je i na rodičích, aby se co nejméně rachejtlí dostávalo do rukou dětem
zejména, když chodí Mikuláš s čerty. Naprosto nevhodné je používání těchto výrobků o Štědrém dnu a Vánočních
svátcích, vždyť jsou to svátky pokoje, klidu a míru. Jediné omluvitelné a možné použití je ze Silvestra na Nový rok a to
s opatrností a ohleduplností. Pak ale nezapomeňte na úklid použitého materiálu z veřejných prostranství.

Sběr použitého kuchyňského oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí a životnost vaší a naší kanalizace. Olej
v odpadech tuhne a zanáší potrubí. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby
na sběr použitého oleje. Ten je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec bude zajišťovat odborná firma.
Od loňského prosince je na základě nové smlouvy o poskytnutí této služby umístěna ve sběrném místě – dvoře
speciální nádoba na lahve s použitým olejem. Toto bude aktuální zejména o vánocích při smažení štědrovečerního
kapra nebo řízků.

Přechod na DVB-T2
Dle sdělení České televize obcím a jejich obyvatelům oznamujeme, že přechod na nový digitální signál se u nás
v Jižních Čechách uskuteční dle plánu 19.3.2020. Info na tel.: 2 6113 6113 nebo info@ceskatelevize.cz.
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