Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2020 ze dne 24. 1. 2020

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 16. 1. 2020
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 11/134/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.
Usnesení číslo 11/135/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Klenovice
společnost ENVI-PUR, s.r.o. za cenu dle nabídky 1.696.682,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo a podáním žádosti o dotaci.
Usnesení číslo 11/136/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč Domácímu Hospicu Jordán o.p.s. na
specializovanou péči nevyléčitelně nemocným.
Usnesení číslo 11/137/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- na provoz pečovatelské služby Senior –
Dům Soběslav.
Usnesení číslo 11/138/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na činnost Svazu tělesně postižených
v ČR, z.s., Místní organizace Soběslav.
Usnesení číslo 11/139/2020
Usnesení číslo 11/139/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti SDH Klenovice.
Usnesení číslo 11/140/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN do pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice u
Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti SDH Klenovice.
Usnesení číslo 11/141/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 3/2020.

Klenovický hasičský bál a ples motoristů
Sbor dobrovolných hasičů Klenovice uspořádal v sobotu dne 18.1.2020 v místní restauraci již 8.
ročník Hasičského bálu. K poslechu a tanci hrála skupina Rondo. Byla připravena bohatá tombola a o
večerní překvapení se postaraly malé tanečnice ze Soběslavi.
V sobotu 1.2.2020 se uskuteční v naší restauraci letošní ples přátel motorismu.

Vepřové hody
V sobotu 22.2.2020 jsou od 10 hodin v místní restauraci vepřové hody. Večer je taneční zábava a
její začátek je od 20 hodin. K dobrému jídlu, poslechu a tanci bude hrát hudební skupina H-Band.

Maškarní masopustní průvod v obci
V sobotu 22.2.2020 proběhne v naší obci třetí ročník Maškarního masopustního průvodu. Průvod
půjde po vesnici za doprovodu muzikantů a bude doplněn alegorickými vozy za traktory. Během
putování po vsi bude pro zájemce prodáváno něco k zakousnutí a něco na zahřátí ze strany
maškarního společenstva. Při zastávkách v jednotlivých ulicích a návštěvách domů dle tradice nabízí
nějakou kořalku na zdraví „hospodář“ a „hospodyně“ podá něco k zakousnutí, mohou to být koblihy,
klobásy či uzené apod. Tak velí lidový zvyk o masopustním veselí.
Maškarní průvod s vozy se bude shromažďovat od 9 hodin na návsi u restaurace a po 10 hodině rej
masek vyrazí na pochod po vsi za zvuku harmonik, trubky, saxofonu a bubnů.
Kdo se chce podílet na přípravách tohoto dne může přijít v pátek 31.1. 2020 do restaurace v 18,00
hodin. Každý nový nápad je vítán a samozřejmě jsou zvány jakékoliv masky. Přijďte se zapojit a v den
průvodu se pobavit dle tradic našich předků a na jeden den zapomenout na běžné každodenní starosti
a udělat si radost, tím že budeme s nadsázkou a humorem součástí bláznivého a rozpustilého
maškarního reje a společenství, které v tento den vládne v obci.

Dětský karneval
V neděli odpoledne dne 23.2.2020 bude pro děti připraven dětský karneval v sále místní restaurace
od 15 hodin. Hudební doprovod zajistí DJ Honza Pinc. Pro děti jsou připraveny soutěže a sladké
odměny. Masky vítány!

Výzvy, připomínky a požadavky
Vyzýváme řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby se svými dopravními prostředky neblokovali
komunikace při zimní údržbě a pro parkování a odstavení vozidel využívali své pozemky. To samé
platí i o popelových nádobách na chodnících.
Dále žádáme vlastníky jakýchkoliv vyřazených elektrospotřebičů, aby odevzdávali použité
spotřebiče v kompletním stavu bez demontáže některých součástí. Tak to vyžadují pravidla zpětného
odběru dle platné legislativy. Neúplné vyřazené domácí spotřebiče nebudou přijímány, neboť je
odběratelé odpadů nevezmou k likvidaci.
Další připomínka se týká ponechávání pytlů zejména s plasty a velkých kartonů kolem nádob na
tříděný odpad. Vše, co se nevejde do nádob na tříděný odpad, patří do sběrného dvora. Každý občan
je povinen udržovat pořádek na veřejných prostranstvích. V opačném případě úklid musí zabezpečit
obec a to stojí naše společné finanční prostředky.
Do poloviny prosince byla dokončena rekonstrukce místní komunikace od hlavní silnice nad
rybníkem na rozcestí s lokalitou pro 9 RD. Zhotoviteli se podařilo díky počasí dokončit i terénní úpravy
za obrubníky včetně rozhrnutí zeminy. Vzhledem k tomu, že jde o čerstvou vrstvu zeminy, důrazně
žádáme řidiče, aby do těchto úseků v žádném případě nevjížděli. Jednak nám znehodnotí vynaložené
prostředky za vynaloženou práci, ale i znečišťují přilehlou komunikaci, což musí někdo následně
uklidit. Na zastavení je v ulici dost zpevněných ploch. Osetí bude následovat na jaře.
Následná výzva se týká jízdy vozidel přes hřiště v Lomkách, kde není žádná místní komunikace.
Po osazení posunutého zpomalovacího prahu až ke hřišti si někteří neukáznění řidiči krátí cestu pod
ohrazením hřiště po travnaté „cestě“, která není ani místní ani účelovou komunikací a je jen místem
pro dopravní obsluhu celého areálu hřiště a přilehlého lesoparku v případě potřeby nějaké akce,
údržby a pod. Přes občanskou vybavenost, kterou je tu dětské hřiště, a do veřejné zeleně, což je
lesopark, nemohou jezdit motorová vozidla jako po ostatních silnicích v obci.

Tříkrálová sbírka 2020
Letošní tříkrálová sbírka proběhla v obci v sobotu dne 11.1.2020 od 9 do 12 hodin. Celkem bylo
vybráno na Charitu Římskokatolické farnosti Soběslav 9.069,-Kč. Pro srovnání - loni se vybralo cca
6,4 tisíce korun.

Oprava z minulého čísla
Pro osvobození nebo úlevu od poplatků je nutno doložit existenci skutečností zakládajících tyto
nároky, a to nejpozději do 3 měsíců dnů ode dne, kdy tyto nároky vznikly (pro již existující skutečnosti
do 31 .3. 2020). Splatnost všech poplatků je jednorázová do 31.3. běžného roku.

Informace k dani z nemovitých věcí
Od zdaňovacího období roku 2020 lze nově osvobodit pozemky v rozsahu, v jakém jsou na nich
stávající krajinné prvky: skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad. Na
pozemcích vedených dle katastru nemovitostí jako ostatní plocha mimo zastavěné území obce, které
nejsou k podnikání lze nově osvobodit příkop, bažinu, skalní útvar, rokli nebo strž v rozsahu jejich
výměry.

Společenská kronika
Narození: 13.12. – Štěpán Krejča

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