Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 4/2021 ze dne 27.4.2021

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 30.3. 2021
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 22/250/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o body: 5)
Vnitřní směrnice o ZVZ malého rozsahu a 6) Smlouvy o věcném břemeni pro kabel NN.
Usnesení číslo 22/251/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.
Usnesení číslo 22/252/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele stavby dešťové kanalizace 9 RD společnost
Kavas W s.r.o. Tábor za cenu ve výši 633.069,31 Kč s DPH dle nové nabídky včetně zhotovení
řízeného protlaku.
Usnesení číslo 22/253/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu březové aleje podél
cesty do Kamenných.
Usnesení číslo 22/254/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. 2/2021 a zároveň ruší Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.
1/2016.
Usnesení číslo 22/255/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností
EG.D pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 2418/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši
1.000,- Kč.
Usnesení číslo 22/256/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene se společností
EG.D pro uložení kabelu NN v pozemcích KN p.č. 2556/3 a 2576/1 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za
úplatu ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení číslo 22/257/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 4/2021.

Zápis do MŠ

Zápis do obou mateřských škol pro školní rok 2021/22 bude probíhat vzhledem k mimořádným
opatřením v první polovině května tj. od 2.5.do 16.5.2021. Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost může být
doručena těmito způsoby: do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného
zástupce, poštou (rozhodující je datum podání na poštu) nebo osobním podáním ve škole. Dle nové
vyhlášky města Soběslavi mohou rodiče zvolit školku dle svého výběru. Informace o průběhu
získáte na: www.msduhasobeslav.cz a www.mssobeslav, dále z informační schránky u vstupu do
zahrady školek.

Činnost místní knihovny

Každoročně na jaře obdrží obecní úřad porovnání výsledků činnosti místní knihovny zřizované
naší obcí, s knihovnami srovnatelné velikosti. Z tohoto porovnání každoročně vyplývá, že naše
knihovna je jednou z nejlépe pracujících v táborském regionu. Obec jako zřizovatel poskytuje
pravidelně dostatek finančních prostředků na nákup knihovního fondu a časopisů, proto se u nás
nemusí doplňovat nabídka výměnnými soubory z velkých knihoven. Knihovnice si sama nové knihy
vybírá a ukládá do počítače v knihovním programu. Regionální oddělení provádí pouze kontrolu
uložených záznamů a případné opravy. V porovnání bylo 11 knihoven včetně naší a z uvedené
statistiky jsme měli v roce 2020 celkem 92 čtenářů a téměř 3,8 tisíce knižních výpůjček. Mimo knihy
bylo půjčeno na 180 časopisů. Poděkování a uznání proto patří nejen naší knihovnici, ale i našim
čtenářům zvláště vzhledem k loňské pandemii koronaviru.

Stavění máje, průvod a pálení čarodějnic, pouť v obci
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace v zemi se nebude ani v letošním roce stavět máj a ani
se nebudou pálit čarodějnice posledního dubna. Letošní pouť v naší obci připadá na neděli 9.
května. Podobně jako velikonoce jí budeme trávit v kruhu rodinném, nebude taneční zábava, mše
svatá a žádné pouťové atrakce na návsi. To si budeme moci dovolit, až dojde k rozvolnění a tak, jako
loni si uděláme pouť v náhradním termínu.

Parkování na obecních plochách a chodnících

Již několikrát jsme psali, žádali a vyzývali majitele motorových vozidel, kteří k odstavování svých
aut naprosto bezostyšně využívají veřejná prostranství v majetku obce, aby tak nečinili. Není možné
parkovat na místních komunikacích a ani na chodnících, které mají sloužit chodcům. Jsme na venkově
a každý má svůj pozemek okolo domu, zahradu či dvůr nebo v lepším případě garáž či přístřešek pro
stání auta, tak je ať jsou k tomuto účelu využívány. Podle stavebního zákona je vyžadováno
minimálně jedno stání pro auta a tento požadavek je součástí stavebního povolení pro rodinné domy.
V opačném případě je porušována vyhláška obce o užívání veřejného prostranství stáním vozidla,
které je zpoplatněno za každý den a metr čtvereční částkou pět korun v případě parkovacího místa.
To znamená, že buď budou auta na pozemcích vlastníků nebo bude muset být vyměřen poplatek. Na
chodníku a vozovce je možno pouze zastavit na dobu nezbytně nutnou, ale nikoliv stát a parkovat.
Toto nežádoucí stání se budou muset řešit jednak dopravním značením a v případě nutnosti i ve
spolupráci s policií. Situace se zlepšila, ale přesto se najdou ještě neukáznění občané. Nenuťte nás
ke krajním řešením a nepopulárním opatřením. To samé se týká i využití či využívání veřejného
prostranství k dočasné skládce materiálu nebo kontejneru bez souhlasu obce. Vždyť je to povinnost a
slušnost domluvit se na obecním úřadě na souhlasu s možností uložení na dobu nezbytně nutnou,
zatím bylo vždy, pokud to bylo možné, vyhověno.

Úklid a opravy komunikací

V uplynulém měsíci došlo na úklid komunikací po zimním posypu zametacím vozem. Někde tomu
bránily stojící vozidla, a proto vyzýváme majitele, aby si tento prostor dodatečně zametli. Rovněž,
pokud někdo znečistí svojí činností místní komunikaci, je povinen ji uklidit a uvést do původního stavu,
tak hovoří silniční zákon. Provoz zametacího vozu stojí kolem čtyřiceti tisíc korun, které jdou z našeho
společného obecního rozpočtu. V současné době se opravují místní komunikace s penetračním
povrchem technologií turbo, dále se zpevní suchým materiálem komunikace pod Lomky okolo hřiště,
dvě odbočky k rodinným domům ve východní části obce a cesta z panelky za řekou k lesu v Růženici.

Provoz sběrného dvora

Obec rozšiřuje provozní dobu sběrného místa a to v sobotu již od 9 hodin ráno místo dosavadních
10 hodin. Konec je ve 12 hodin a to již od 1. 5. 2021 a ruší se sobotní odpoledne, které bylo pouze v
dubnu. Tím pádem bude nedělní odpoledne otevřeno pouze na hodinu a to od 17 do 18 hodin. To bylo
zavedeno původně pro chataře a chalupáře, ale ti jej moc nevyužívají.

Daň z nemovitosti na rok 2021

Nejpozději do 31. května 2020 jsou povinni poplatníci zaplatit daň z nemovitosti na letošní rok
2021. Seznamy poplatníků jsou k nahlédnutí na FÚ Soběslav od 26.4. do 26.5. 2021.

Prodej dřeva - jeden plnometr od 200,- Kč - informace na tel. 724184497 –
starosta - do vyprodání omezeného množství.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci dubnu 2021

23.4. paní Jana Frídová – 94 let – naše nejstarší občanka
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