Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 3/2022 ze dne 28.3.2022

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 3.3. 2022
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv, informací
a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 32/340/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body: 8) Výstavba Na
Dílech, 9) Bezúplatný převod pozemku, 10) Zapojení území obce do Toulavy, 11) OZV č. 1/2022 o
stanovení školského obvodu ZŠ a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a 12) Finanční
dar.
Usnesení číslo 32/341/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 32/342/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje prodej pozemku parc.č. KN 2554/2 o výměře 1 m2 manželům
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX v k.ú. Klenovice u Soběslavi za 300,- Kč.
Usnesení číslo 32/343/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s uzavřením smlouvy na užívání plochy pro umístění BOXu
Zásilkovny s.r.o. na dobu neurčitou na pozemku st. parc. č. KN 184 o výměře 1,36 m2 a to bezúplatně.
Usnesení číslo 32/344/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu na zřízení věcného břemene se společností
EG.D, a.s. pro položený kabel VN, stožár VN s uzemněním v pozemku parc.č. KN 2554 a kabelové
vedení VN v pozemku parc.č. KN 2427/2 v k.ú. Klenovice u Soběslavi za úplatu ve výši 8.800,- Kč.
Usnesení číslo 32/345/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice zatím nesouhlasí s pořízením elektronické úřední desky od společnosti
Galileo Smart City.
Usnesení číslo 32/346/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s vytvořením internetových stránek s mobilní aplikací od
společnosti Galileo corporation za celkovou cenu 56.400,- Kč bez DPH.
Usnesení číslo 32/347/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s developerským záměrem výstavby v lokalitě Na Dílech,
s výpovědí z nájemní smlouvy včetně odstoupení nájemce od předkupního práva a s nabídkovou cenou
700,- Kč/m2 prodávaných pozemků.
Usnesení číslo 32/348/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. KN 3483 v k.ú. Klenovice
u Soběslavi na obec od SPÚ ČR jako veřejnou zeleň.
Usnesení číslo 32/349/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice bere na vědomí uzavření Dohody o zapojení katastrálního území obce
v destinační společnosti Toulava, o.p.s..
Usnesení číslo 32/350/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje novou OZV č. 1/2022 o stanovení školského obvodu základních škol a
Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základních škol Soběslav. Zároveň se ruší OZV č.
3/2005 o stanovení školského obvodu spádové základní školy a Dohoda o vytvoření společného
školského obvodu spádové základní školy.
Usnesení číslo 32/351/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar paní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na západě
Ukrajiny ve výši 40.000,- Kč.
Usnesení číslo 32/352/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 5/2022.

Návesní rybník
Po vypuštění nádrže se nechala plocha vymrznout, což se podařilo díky holomrazům z konce února,
a pak se dno začátkem března vyvápnilo. Na základě konzultace s odborem ŽP se rybník postupně
napouští, ale marně čekáme na vodní srážky, které by nám s tím pomohly. To by se mělo změnit podle
předpovědi na přelomu měsíce března a dubna.

Sběrný dvůr
S účinností od 30.3.2022 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.

Maškarní masopustní průvod v Klenovicích

V sobotu 12.3.2022 proběhl v naší obci již pátý ročník Maškarního masopustního průvodu. Tato
navrácená tradice po padesáti letech byla loni zrušena pro epidemii covidu. Průvod prošel postupně po
vesnici za doprovodu muzikantů na vozidle vyzdobené odtahové služby a byl doplněn alegorickým
vozem za traktorem, který sloužil jako pojízdná „občerstvovna“. Během putování po vsi byly nabízeny
ze strany maškar různé „služby“. Při zastávkách v jednotlivých ulicích a návštěvách domů bylo dle
tradice nabízeno něco k zakousnutí a něco k zapití jak velí lidový zvyk o maškarním veselí. Občané a
návštěvníci obce rovněž přispívali finančně do kasiček. Tím se naplnila štědrost a radost o maškarách.
Průvodu se zúčastnilo téměř čtyřicet různých masek a po dobu více jak šesti hodin bavily obyvatele
obce i její návštěvníky. I náš pátý ročník se velice líbil jak všem přítomným zúčastněným, rovněž
občanům obce, tak i přihlížejícím. Za to všechno patří dík všem organizátorům, aktérům v maškarních
převlecích, řidičům a majitelům vozidel, muzikantům, výtvarníkovi a pohostinným občanům obce. Za
přípravou této skvělé obnovené tradice je mnoho práce a příprav, fantazie a zručnosti při výzdobě
alegorických vozů a masek. To vše doplnilo slunné téměř jarní počasí, ale větrné, které ještě umocnilo
úspěšný výsledek celého našeho putování.
Myslíme si, že se nám podařilo pokračovat v další tradici a tento lidový zvyk se zapsal do našeho
kalendáře společných kulturních akcí vždy na konci zimy. Určitě se již nyní těšíme a vyhlížíme vhodné
datum pro příští rok.
Tradiční závěrečné setkání Maškarního společenstva se uskuteční v sobotu 23.4. 2022 od
17 hodin v sálech místní restaurace. Připraveno bude občerstvení a společně shlédneme
natočené video z průvodu. Jsou zvány všechny masky a všichni ti, kteří se podíleli na přípravách
a zdárném průběhu dne.

Zápis do 1. tříd
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/23 se koná v pondělí 4. a v úterý 5. dubna 2022. Zapsány budou
děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku šesti let a děti po odkladu školní docházky z minulého roku.
Registrace k zápisu probíhá elektronicky do 3. dubna pomocí aplikace Online zápis do školy na
webových stránkách školy www.zs-ebeso.cz.

Úklid komunikací a jejich opravy

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

Ukliďme Klenovice

V sobotu 3. dubna proběhne i v naší obci již potřetí úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme Klenovice 6“. Sraz dobrovolníků a příznivců jarního úklidu je v 9 hodin u hasičské zbrojnice.
Odpad se bude sbírat do pytlů a naším cílem je čistá obec a její okolí. Na konci čeká brigádníky
občerstvení po akci je zajištěno. Akci přihlásili hasiči a pořádá se ve spolupráci s obecním úřadem.

Velikonoční pomlázka

Vzhledem k tomu, že zbyly loňské balíčky z Mikulášské nadílky, je možné jich použít jako
Velikonoční pomlázku, neboť doba trvanlivosti na sladkostech je první dekáda v měsíci květnu 2022.
Balíčky na pomlázku budou k vyzvednutí v místním obchodě Jednoty do vyčerpání zásob.

Soutěž o nejlepší řežábek

Dne 16.4.2022 se uskuteční IV. ročník soutěže o nejlepší velikonoční řežábek v místní restauraci od
17 hodin, kam se mohou donášet jednotlivé vzorky pro degustační porotu. První tři čeká odměna a
diplom.

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku
přeje obecní úřad a zastupitelstvo obce.
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