Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 3/2020 ze dne 30.3.2020

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 5.3. 2020
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 12/142/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění programu o body 5) Územní studie, 6) Zhotovitel
Komunikace pro 6 RD, 7) Oprava místních komunikací, 8) Smlouva o smlouvě budoucí na VB pro
kabel NN, 9) Dar na činnost, 10) OZV č. 1/2020 školský obvod pro MŠ a vytvoření společného
školského obvodu a 11) Studna a vodovod Ovčín a 12) Vodovod 5 RD 1. etapa.
Usnesení číslo 12/143/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplněný uvedený program zasedání.
Usnesení číslo 12/144/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu vody pro rok 2020 na 35,11 Kč/m3 , za vodoměry podle
velikosti 300,- respektive 1.043,- Kč/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Usnesení číslo 12/145/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. KN 1315/1 o výměře 930 m2 v k.ú.
Klenovice u Soběslavi slečně XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXXXXXXX za
cenu 558.000,- Kč.
Usnesení číslo 12/146/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku p.č. KN 1315/20 o výměře 971 m2 v k.ú.
Klenovice u Soběslavi slečně XXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 582,6
tisíce korun.
Usnesení číslo 12/147/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s řešením územních studií pro lokality nad Ovčínem – Z 14 a
Z 15 a Višní keř – Z 18., kterým je Ing. Arch. Milan Hrádek ze Smržova u Třeboně.
Usnesení číslo 12/148/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Komunikace pro 6 RD, Klenovice,
společnost Strabag a.s., provozní jednotka Soběslav, za cenu 2.868.219,02 Kč bez daně, s DPH jde
o částku 3.470.545,01 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení číslo 12/149/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou krytů Klenovice vozovek na místních komunikacích a se
zpevněním sjezdů k budoucím RD na pozemcích KN parc.č. 852/53 a 2556/3.
Usnesení číslo 12/150/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene se společností E.ON pro uložení kabelu NN na pozemcích KN p.č. 2556/3 a 2576/1 v k.ú.
Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení číslo 12/151/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje dar ve výši 5.000,- Kč na podporu činnosti Mysliveckého
spolku BOR - Klenovice.
Usnesení číslo 12/152/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje novou OZV č. 1/2020 o stanovení školského obvodu mateřských škol a
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřských škol Soběslav. Zároveň se ruší OZV č.
2/2016 o stanovení školského obvodu spádové mateřské školy a Dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy.
Usnesení číslo 12/153/2020
Zastupitelstvo obce bere na vědomí náklady na rekonstrukci zdroje a posílení stávajícího vodovodu
na Ovčíně a pověřuje starostu objednáním zpracování nabídky připojení vodovodního řadu z obce a
rozvodu po osadě.
Usnesení číslo 12/154/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou 1. etapy vodovodu lokality 5 RD Klenovice.
Usnesení číslo 12/155/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2020.

Mimořádná opatření a omezení
V souvislosti se zákazem volného pohybu a omezením některých činností je dočasně uzavřena
místní knihovna a sběrný dvůr do odvolání, obecní úřad je otevřen stále dvakrát týdně vždy v pondělí
a středu, ale snahou je omezit styk s veřejností na minimum, tzn. do odvolání nejsou přijímány platby
v hotovosti – využijte možnost bezhotovostní úhrady poplatků, dále platí, že důležité, naléhavé a
neodkladné požadavky jsou možné řešit po předchozí telefonické dohodě či elektronickou komunikací,
kterou se dají vyřídit i další záležitosti. Jinak v případě potřeby je možné volat na: OÚ - 381 524 844,
starosta -724 184 497, místostarosta - 602 689 345.
V tomto složitém krizovém období jsou důležité nezbytné služby v obci, kterými jsou otevřená
prodejna se stálým zásobováním a restaurace s možností odběru obědů a nově prodej točeného piva
do pet lahví. V obci máme i dobrovolné šičky roušek, kterým za to patří naše veliké uznání a
poděkování. Jejich výrobky, které slouží k ochraně, jsou k dispozici v obchodě.
Pečovatelská služba Senior domu Soběslav nabízí možnost využití pro tyto úkony: dovoz obědů,
nákupy a vyzvednutí léků z lékárny. Telefonní kontakt: Ing. Petrásková - 381 506 110 nebo
732 376 433 a Bc. Dvořáková – 381 506 186 nebo 731 614 993.

Sběrný dvůr a jeho dočasné uzavření

S účinností od 1.4.2020 se mění provozní doba sběrného dvora následovně: středa od 16 do 18
hodin, sobota od 10 do 12 hodin. Vzhledem k potřebě a požadavkům občanů z minulých let
rozšiřujeme provoz pouze v dubnu na sobotní odpoledne od 13 do 15 hodin. !Vzhledem
k současnému stavu mimořádných opatření a zákazu volného pohybu obyvatel je dvůr uzavřen
do odvolání! Svoz popelových nádob a odvoz tříděného odpadu z kontejnerových hnízd běží stále.

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21 bude probíhat vzhledem k mimořádným opatřením po
dobu celého měsíce dubna tj. od 1.4.do 30.4.2020. Na základě těchto okolností bude organizován
zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pokud to je možné, bude upřednostňováno podání
přihlášky k základnímu vzdělávání, i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. Přihlášku je
možné doručit následovně: do datové schránky školy nebo e-mailem s uznaným elektronickým
podpisem, dále poštou a nebo osobním podáním po předchozí telefonické domluvě. Zapsány
budou děti, které do 31.8.2020 dosáhnou věku šesti let, a děti po odkladu školní docházky. Žádost o
přijetí k základnímu vzdělávání a Žádost o odklad povinné školní docházky jsou ke stažení na
stránkách školy, kde jsou i další potřební informace pro rodiče budoucích prvňáků.

Úklid komunikací a jejich opravy

V průběhu dubna proběhne úklid místních komunikací po zimním posypu zametacím vozem. Kdo
z majitelů vozidel to znemožní, protože jeho auto stáním bránilo úklidu, nechť si zamete plochu
sám. Tak jako každý rok, tak i letos proběhnou během měsíce dubna opravy místních komunikací.
Opravu a zpevnění povrchu letos čekají místní komunikace nejen ve vsi, ale i mimo ni.

Rušení a ohrožení konání společných akcí a setkávání

Jako první se neuskuteční v sobotu 4.4. v naší obci již čtvrtá úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, dále plánovaný IV. ročník soutěže o nejlepší velikonoční řežábek na den 11.4., na konci
měsíce se pravděpodobně nebude konat stavění máje a pálení čarodějnic a o prvním květnovém
víkendu tradiční pouť s taneční zábavou, mší svatou a pouťovými atrakcemi. Vše se bude odvíjet od
stavu epidemie a z toho vyplývajících mimořádných opatření.

Všem nám společně přejeme hodně trpělivosti, opatrnosti a
abychom to dohromady zvládli ve zdraví co nejdříve.

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku,
letos pouze v kruhu rodinném, přeje
obecní úřad a zastupitelstvo obce.
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