Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 1/2022 ze dne 31. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022
Letošní tříkrálová sbírka proběhla v obci v sobotu dne 8.1.2022 od 9 do 12 hodin. Celkem bylo
vybráno na Farní charitu Tábor 10.060,-Kč. Pro srovnání - loni se vybralo 9.069,-Kč.

Maškarní masopustní průvod v obci
Druhou březnovou sobotu by měl proběhnout v naší obci pátý ročník Maškarního masopustního
průvodu po loňské pauze zaviněné pandemií covidu. Průvod by šel tradičně po vesnici za doprovodu
muzikantů a byl by doplněn alegorickými vozy za traktory.
Kdo se chce podílet na přípravách tohoto dne může přijít v pátek 4.2. 2022 do restaurace v 18,00
hodin, kde se sejde poprvé Maškarní společenstvo. Každý nový nápad je vítán a samozřejmě budou
zvány jakékoliv masky.

Dětský karneval
Vzhledem k současným opatřením pro vnitřní akce se zatím s pořádáním této akce nepočítá a
uvidí se, jak se bude postupně rozvolňovat a jaká budou nastavená pravidla.

Návesní rybník
Na konci roku jsme informovali i problémech s návesním rybníkem, které nás provázely zejména
loni v letních měsících, což se postupně vlivem silných přívalových srážek zlepšilo a rovněž
v zemědělských areálech v severovýchodní části obce byla učiněna opatření, aby nedocházelo
k úniku nežádoucích splachů. Přesto se na přelomu roku ukázalo, že voda v požární nádrži není
v pořádku, neboť vykazuje zakalení a zápach. Proto byly hned v prvních dnech roku odebrány vzorky
vody a opět se prokázala přítomnost všech čtyřech kyselin, které jednoznačně způsobují proces
kvašení, který zahubí veškerý život ve vodě a tím vzniká i ten nepříjemný odér. K součinnosti byl
vyzván odbor ŽP ze Soběslavi, kdy bylo společně provedeno místní šetření jak v zemědělském
areálu, tak i v kanalizaci a i rybníce. Při prohlídce zemědělských provozů nebyl shledán žádný únik
jakýchkoliv tekutin, v nezatrubněné kanalizaci u škarpy silnice a chodníku rovněž nebyla žádná
zapáchající voda, která se zde nacházela ještě na podzim, což bylo zjištěno i při kontrole. Patrně
došlo k postupnému splachu zbytků nežádoucího kalu v kanalizaci do návesního rybníka a vlivem
nedostatečných srážek na podzim, kdy téměř tři měsíce (od září do listopadu) vydatně nepršelo,
zůstalo víceméně vše v nádrži. Proto byly opět odebrány vzorky z rybníka a obou přítoků kanalizace
zprava (z nové zástavby a ČOV) i zleva (zástavba okolo úřadu a zemědělského areálu) nad nádrží.
Dalším závěrem je potřeba postupného upouštění vody z rybníka za stálého nařeďování současnými
srážkami. O dalším vývoji budeme samozřejmě informovat.

Výzva
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. To samé
platí i o popelových nádobách na chodnících.

Informace k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2022 pro obec: Klenovice
údaje k dani z pozemků

katastrální území (k. ú.) kód k.ú. prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Klenovice
666106
4,87
není
Koeficient pro stavební pozemky (F) je ze zákona na celém území obce: 1,0
údaje k dani ze staveb a jednotek
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně ze zákona na celém území obce: 1,0
budova obytného domu (H), ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I),
zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R),
ostatní zdanitelná jednotka (Z).
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