Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 12/2020 ze dne 18. 12. 2020

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 10. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací a
dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 19/215/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 5) Prodej
pozemku a 7) Změna rozpočtu.
Usnesení číslo 19/216/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený a doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 19/217/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí dodatek SOD č. 1 na zhotovení Chodníku podél 1/3, který
snižuje cenu na 542.258,13 Kč bez DPH.
Usnesení číslo 19/218/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat ceny pro podnikatele dle zápisu.
Usnesení číslo 19/219/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje cenu stočného na rok 2021 ve výši 20,- Kč/m3.
Usnesení číslo 19/220/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 3464 o výměře 728 m2 v k.ú. Klenovice u
Soběslavi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX za cenu 218.400,- Kč.
Usnesení číslo 19/221/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 v členění podle jednotlivých ukazatelů. Rozpočet je
schválený jako schodkový s příjmy ve výši 10.438.100,- Kč a výdaji ve výši 12.300.750,50 Kč, schodek
hospodaření celkem 1.862.680,50 Kč bude hrazen částečně z přijatého úvěru a z přebytků minulých let.
Usnesení číslo 19/222/2020
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 26/2020.

Výzvy
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.
Dále apelujeme na všechny příznivce zábavní pyrotechniky, aby svojí zábavou neobtěžovali druhé,
nenarušovali klid, neohrožovali zdraví své a ani druhých a dbali dobrých mravů. Jediným vhodným termínem
pro rachejtle a ohňostroje je z 31.12. na 1.1. a to v rozumné míře. Naprosto nevhodné jsou Štědrý den a Vánoční
svátky, kdy jde o dny klidu, pokoje, míru a porozumění. Děkujeme za pochopení.

Poplatky v roce 2021
Výše poplatků v příštím roce vypadá následovně. Poplatek ze psů je stále 50,- Kč za prvního psa a 75,- Kč
za každého dalšího. Osvobozeni od tohoto poplatku jsou držitelé psů, kteří bydlí na samotách a v osadě Ovčín.
Poplatek za odpady se zvyšuje pro místní občany na částku 750,- Kč. Opět je i pro majitele stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není nikdo trvale hlášen k pobytu, stanoven
poplatek ve stejné výši, tj. 750,- Kč. Podle současných pravidel může být výše poplatku až 750,- Kč a skutečná
vypočtená výše podle letošních výdajů je necelých 1.100,- Kč. Celkově doplatila obec za odpady letos asi 350
tisíc a v příštím roce to bude podle nárůstu cen až 500 tisíc korun ( skládkovné se má zvýšit z 500 na 800
korun). Stočné zůstává ve výši 720,-- Kč na osobu a rok ( 20,- Kč/m3 ). Skutečnost je podle výdajů o polovinu
vyšší, tj. přes 1000 korun ( 29 Kč/ m3 ). Doplatek obce při nezvýšení stočného je celkem 200 tisíc korun. Schodek
příjmů za odpady a stočné činí dohromady asi 550 tisíc korun, které se doplatí z rozpočtu obce. Výše poplatků
se loni zvýšila o 30 korun a letos o dalších 20, tím je dosaženo maximální možné výše. Cesta ke snížení nákladů
v případě odpadů je v jejich třídění a to mají v rukou občané. Při správném třídění má obec zpětně příjem jako
odměnu ze systému. Tato částka zmenšuje konečný rozdíl mezi výdaji a příjmy a snižuje se tím výše
rozpočítávaná na poplatníka a rok. Může jít i o několik desítek korun.
Osvobození od poplatku je poskytováno občanům obce, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu na
ohlašovně obecního úřadu a dětem narozeným v příslušném kalendářním roce. Znovu jsou osvobozeni od obou
poplatků poplatníci, kteří jsou dlouhodobě mimo území ČR, jsou umístění v dětských domovech či domovech
důchodců, v sociálních a zdravotních ústavech a dále pokud jsou ve výkonu nepodmíněného trestu nebo

vazebně stíháni. Úlevu ve výši 50% mají žáci, učni či studenti ubytovaní v domovech mládeže, internátech,
vysokoškolských kolejích nebo jiných zařízeních sloužících k ubytování. Pro osvobození nebo úlevu je nutno
doložit existenci skutečností zakládajících tyto nároky, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy tyto nároky
vznikly (pro již existující skutečnosti do 31 .3. 2021). Splatnost všech poplatků je jednorázová do 31.3. běžného
roku.

Ohlédnutí za letošním rokem s covidem
Letošní rok poznamenala náš společenský, kulturní a sportovní kalendář pandemie koronaviru, která zcela
zásadně zredukovala počet akcí, které každoročně pořádáme. Před první vlnou do přelomu zimy a jara se
podařilo uskutečnit hasičský bál, dětský karneval, maškarní průvod a bruslení na zimním stadionu. Pak přišla
první část epidemie a s tím spojená protiepidemiologická opatření a neproběhla velikonoční soutěž o nejlepší
řežábek, nebyl jarní úklid, nestavěla se máj a nepálily se čarodějnice, neměli jsme naši pouť s taneční zábavou,
pouťovými atrakcemi, se mší svatou v kapličce a odpoledními harmonikami, pro děti odpadl jejich dětský den,
nepřivítali jsme na svět nové občánky a školáci nedostali pohár za vysvědčení, v červenci nehrály dechovky.
Pak přišlo konečně toužebně očekávané rozvolnění a podařilo se dodatečně pozvat pouťové atrakce na konci
června, o prázdninách v červenci se uskutečnil zájezd na otáčivé hlediště, v srpnu se promítlo venkovní kino,
zábava se přesunula do restaurace, pak následovala hasičská soutěž, na konci prázdnin rozloučení
s prázdninami v jump a kids aréně pro děti a začátkem září turnaj v nohejbalu, jako poslední proběhl podzimní
úklid okolo obce. Poté následovala druhá vlna a nově přijatá opatření smazala zbytek plánovaných akcí jako
jsou drakiáda, setkáni s důchodci, myslivecká zábava, rozsvícení stromu s adventním koncertem a mikulášská
nadílka.
I přes komplikace s koronavirem a jeho ekonomickými následky, kdy jsme přišli o půl milionu korun ze
sdílených daní do rozpočtu obce, se nám celkem dařilo. V prvních měsících roku byla vyměněna dřevěná
podlaha na visuté lávce přes řeku Lužnici, byly opraveny místní komunikace technologií turbo, byla vybudována
nová komunikace v lokalitě 6 RD a přilehlý chodník pro lokalitu 9 RD, byl vyhlouben poldr k zachycování
povrchové vody a následně upraven a osázen v severovýchodní části obce, pak byl prodloužen vodovod
směrem k nové lokalitě za bytovkou, mezitím byla osazena univerzální solární dobíjecí stanice na cyklostezce
Lužnice, poté přišlo na řadu prodloužení chodníku podél hlavní silnice ke stavebninám, opravy místních
komunikaci do Borů, na Ovčín a na Brousku, následně byly zahájeny práce na výstavbě pokračování vodovodu
a kanalizačních řadů pro novou lokalitu 5 RD a jako poslední se vyhloubil další poldr pro zachycení povrchové
vody v jihozápadním okraji obce. Jediná věc, která se nepodařila zrealizovat byla modernizace a intenzifikace
ČOV 150 EO, pro niž nám byla zamítnuta dotace ze SFŽP.

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne v obci dne 9.1.2020 od 9 do 12 hodin,
pokud to dovolí epidemiologická situace a s tím přijatá opatření.

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti,
mnoho úspěchů v osobním a profesním
životě a
vše nejlepší v novém roce 2021 přeje
Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Klenovice (doufáme bez covidu).
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