Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2021 ze dne 31.5.2021

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 20.5. 2021
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 23/258/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého a vyvěšeného programu o bod 7)
Prominutí nájmu restaurace.
Usnesení číslo 23/259/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uvedený program zasedání.
Usnesení číslo 23/260/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje účetní závěrku obce Klenovice sestavenou ke dni
31.12.2020 včetně výsledku hospodaření za účetní období roku 2020 ve výši 5.538.388,45 Kč a jeho
převod na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“.
Usnesení číslo 23/261/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje závěrečný účet obce Klenovice za rok 2020 a souhlasí s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení číslo 23/262/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Usnesení číslo 23/263/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele ČOV pro 80 EO pro 5 RD v rámci 2. etapy
firmu Kavas-W, s.r.o. Tábor za cenu 849.304,72 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
dílo.
Usnesení číslo 23/264/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s prominutím platby za pronájem restaurace na měsíc květen.
Usnesení číslo 23/265/2021
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 6/2021.

Pouť v obci
Ani letošní pouť se v naší obci druhou květnovou neděli neuskutečnila z důvodu pandemie
koronaviru. Protože v současné době došlo k rozvolnění epidemiologických opatření, takže je možné
tuto akci uskutečnit dodatečně a tím začít vracet společenské akce do našeho kulturního kalendáře.
Náhradní termín je domluven na den 20. 6. 2021. Pouťové atrakce opět zajistí rodina Hábichových
z Českých Budějovic.
Rozmístění pouťových atrakcí po celé návsi s sebou samozřejmě přinese různá dopravní omezení,
která potrvají několik dnů. Od poloviny týdne se začnou stavět jednotlivá stanoviště atrakcí. Na víkend
bude náves uzavřena a stanovena objízdná trasa po spodní návsi.

Den dětí
Rovněž oslavy Dne dětí jsme museli zrušit v plánovaném termínu tzn. dne 4.6. 2021 a musíme jej
posunout na sobotu 26.6.2021. Program, který je domluven, se bude konat na dětském hřišti
v Lomkách a v přilehlém lesoparku. Hlavní náplní programu je vystoupení skupiny milovníků vojenské
techniky tzv. Klub vojenské historie, kteří by nám předvedli ukázku bojů z druhé světové války mezi
okupanty a partizány, kterým přijede na pomoc jednotka spojenců. Součástí odpoledne bude po
bojové ukázce prohlídka staré vojenské techniky a občerstvení s opékáním. Začátek je ve 14 hodin.
Po celou dobu předváděné bojové akce bude prostor pro diváky oddělen pro zajištění bezpečnosti.
Během bojů nebude nouze ani o pyrotechnické efekty a pohyb techniky. Proto se nikdo nebude moc
pohybovat mimo vyznačená místa a všichni musí respektovat pokynů účinkujících.

Zájezd na divadelní představení
Kulturní komise pořádá v sobotu dne 24. 7. 2021 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na
divadelní představení „Sen noci svatojánské“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve
21,30 hodin a cena vstupenky je 250,- Kč. Zájemci si vstupenky mohou koupit u paní Šárky Hlasové a
v místní knihovně. Odjezd autobusu, který je zdarma, je v 19,30 hodin od místní restaurace.

Letní kino
Na sobotu 7. 8. 2021 je objednané Putovní letní kino, které se uskuteční na parkovišti vedle
restaurace. Promítací plátno bude instalováno na severní stěně budovy restaurace a lavice se stoly se
rozestaví po asfaltové ploše. První promítání pro děti bude začínat kolem půl deváté podle stmívání a
bude to pohádka, druhá produkce pro dospělé začne po desáté hodině, filmy ještě nemáme vybrané.
Přijďte si společně užít třetí historické promítání putovního letního kina v naší obci.

Konání výše uvedených společenských a kulturních akcí bude
podmíněno vždy v čase současnou epidemiologickou situací a
mírou přijatých opatření.
Opravy a stavba komunikací
Během května se podařilo opravit místní komunikace s penetračním povrchem technologií turbo a
naplánované opravy dalších komunikací položením štěrkodrti a uválcováním tj. pod Lomky, odbočky
k novým domům ve východní zástavbě a cesta do Růženice. Zpevněna je i část cesty pod Horovým
kopcem okolo parcel s vjezdy k nim.
Začátkem dubna byla zahájena stavba místní komunikace pod názvem 9 RD od poslední odbočky
podél zahrady Boháčů. Jako první se položila nová dešťová kanalizace s uličními vpusťmi v tělese
budoucí komunikace a povrchová voda bude odvedena podzemním potrubím, které vzniklo řízeným
protlakem v délce 70 metrů pod hřištěm a následně proteče strouhou s kamením až do záchytného
poldru na zadržování vody v krajině. Celkové náklady přesahují 650 tisíc korun. Pak následovalo
osazování obrubníků z obou stran, dále budování vjezdů k domům ze zámkové dlažby a
zatravňovacích tvárnic a nakonec byl položen nový asfaltový koberec. Za obrubníky byla doplněna
ornice, která bude oseta travní směsí. Součástí projektu komunikace jsou v ulicích oboustranné zálivy,
které slouží jako dopravní omezení rychlosti. Zde budou vysazeny stejné stromy, jako na hřišti a podél
chodníku. Celá lokalita je označena jako obytná zóna, která má svá pravidla. Výstavba komunikace s
vjezdy představuje částku téměř 2 miliony korun. Vše podstatné bylo hotové do konce května a
v průběhu června se budou dokončovat zahradnické práce a propojení chodníků vodící linií.

ČOV a VO pro 5 RD
V minulém roce se nám podařilo ve druhé etapě vybudovat vodovod a kanalizaci bez ČOV v nově
vzniklé lokalitě 5 RD, kde byla předtím hotová 1. etapa vodovodu, která je již zkolaudovaná a dovedla
vodovodní řád až na začátek stavebních parcel. Zhotovitel obou etap firma Kavas-W, s.r.o., Tábor
nám dala nabídku i na ČOV pro 80 EO v rámci 2. etapy. Vzhledem ke změně usazení čistírny dojde i
ke snížení nákladů. Původní nabídka zněla na 718.758,99 Kč bez DPH. Nově byla upřesněna na
701.904,73 Kč bez daně a s DPH jde o částku 849.304,72 Kč s DPH. S financováním nám pomůže
dotace z POV JČK, která je schválená v plné výši tj. 300 tisíc korun. Vedle vlastní technologie čistírny
se počítá i se zastřešením celého objektu za necelých 130 tisíc korun. Práce by měli proběhnout
v průběhu měsíce června. V následujícím měsíci, tj. v červenci by se mohlo dokončit zasíťování celé
lokality položením přívodu nízkého napětí k jednotlivým rodinným domům a jako přílož by se přidal i
kabel veřejného osvětlení se čtyřmi světelnými body. Rozpočet akce je 250 tisíc korun.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci červnu 2021
4.6. pan Ladislav Bílý – 84 let

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