Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 5/2022 ze dne 31.5.2022

Usnesení Zastupitelstva obce Klenovice ze dne 31.5.2022
Zastupitelstvo obce Klenovice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů, zpráv,
informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení číslo 34/364/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje doplnění navrženého programu o body: 5) Finanční dar a 6)
Dotace na výměnu VO.
Usnesení číslo 34/365/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje navržený a doplněný program zasedání.
Usnesení číslo 34/366/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje jako zhotovitele Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Klenovice
společnost ENVI-PUR, s.r.o. za cenu dle nabídky 2.246.347,- Kč bez DPH, s DPH 2.718.080,- Kč, a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení číslo 34/367/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene se společností EG.D, a.s. pro uložení kabelu NN v pozemku KN p.č. 3512/1 v k.ú. Klenovice
za úplatu ve výši 8.800,- Kč.
Usnesení číslo 34/368/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje finanční dar na činnost pro Myslivecký spolek BORKlenovice ve výši 3.500,- Kč.
Usnesení číslo 34/369/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice souhlasí s přípravou žádosti o dotaci Efekt 2022 na rekonstrukci
světelných bodů veřejného osvětlení.
Usnesení číslo 34/370/2022
Zastupitelstvo obce Klenovice schvaluje změnu rozpočtu provedenou rozpočtovým opatřením 5/2022.

Den dětí
Letošní Den dětí se uskuteční v sobotu 18.6.2022 od 14 hodin na hřišti v Lomkách a je nazván
Dnem s myslivostí. Hlavní náplní programu je poznávání přírody, tzn. jak zvěře, tak i stromů. Vedle
toho budou probíhat různé soutěže a střelba ze vzduchovky na terč. Mimo to je objednáno i malování
na tělo a obličej. Páni myslivci nám uvaří zvěřinový guláš a připraveno bude i další občerstvení.

Setkání s důchodci

Tu samou sobotu 18.6. 2022 se uskuteční setkání s našimi nejstaršími občany v místní restauraci
od 18 hodin. K poslechu a tanci bude hrát hudební parta oblíbených muzikantů. Je připraveno
občerstvení. Srdečně zveme naše seniory po dvouleté přestávce vynucené covidem.

Pohár za vysvědčení
Ve čtvrtek dne 30.6. 2022 bude od 15:00 do 16:00 hodin připraven pro naše školáky i předškoláky
v místní restauraci „pohár za vysvědčení“ (jakékoliv). Přišli si pro svoji odměnu za celoroční „práci“ a
po náročném dlouhém období domácí výuky. Poděkování za domácí práci s dětmi patří i rodičům.

Taneční zábava
Třetí červencovou sobotu tj. 16.7. 2022 je naplánovaná taneční zábava, která se uskuteční na návsi
před restaurací od 20 hodin. K poslechu a hlavně k tanci bude hrát skupina „Kocour a přátelé“, jenž
bude vystupovat na terase, která poslouží jako podium. Tanečním „parketem“ bude prostor před
terasou a stoly s lavicemi budou rozestaveny po obou stranách „taneční plochy“. Vstup je zdarma a
jedinou vstupenkou je chuť se přijít společně pobavit a užít si letní zábavu pod širým nebem. Jenom
špatné počasí by nám tuto akci pokazilo a potom bychom se museli přesunout do restaurace.

Zájezd na divadelní představení
Kulturní komise pořádá v pátek dne 22.7. 2022 zájezd do Týna nad Vltavou na otáčivé hlediště na
divadelní představení „Rozmarné léto“ v podání divadelní společnosti Vltavan. Začátek je ve 21,30
hodin a cena vstupenky je 300,- Kč. Zájemci si vstupenky mohou koupit u paní Šárky Hlasové a
v místní knihovně. Odjezd autobusu, který je zdarma, je ve 20,00 hodin od místní restaurace.

Letní kino
Na sobotu 6.8.2022 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 po osmé hodině podle stmívání a
bude to pohádka, druhá produkce pro dospělé začne kolem desáté hodiny, filmy ještě nemáme
vybrané. Přijďte si společně užít čtvrté historické promítání putovního letního kina v naší obci.

Opravy a rekonstrukce komunikací
Na přelomu dubna a května se podařilo opravit místní komunikace s penetračním povrchem
technologií turbo, což si vyžádalo více jak 170 tisíc korun. Naplánované je rozšíření komunikace za
železniční tratí směrem k Hasíkovi, kde se zpevní povrch cesty podél nových parcel. Předpokládané
náklady jsou přes 230 tisíc korun. Další komunikace, kde se bude zpevňovat její povrch, je část cesty
do lesa v Kamenných a to pouze k tůním, kde je počítáno v rozpočtu s 0,75 milionem korun. V tomto
případě nám s financováním pomůže dotace z krajského Programu obnovy venkova ve výši 266 tisíc
korun. Poslední a největší investici do komunikací je oprava místní komunikace tzv. panelky, která
vede okolo dětského hřiště u kapličky a na ní navazující úseky komunikací směrem severním a jižním
mezi rodinnými domy. Na nich je obrusná asfaltová vrstva, tj. balenka, ohraničená obrubníky
s chodníky a vjezdy. V celé trase bude položen nový asfaltový koberec, osazeny nové obrubníky,
opraveny stávající obrubníky a vjezdy k domům. Pro tuto investiční akci jsme podali žádost o dotaci
z MMR. Rekonstrukce byla odhadnuta na více jak 2 miliony korun a výše podpory z dotace by mohla
být až 1,5 milionu korun.

Modernizace a intenzifikace blokové ČOV 150 EO
Již v roce 2020 jsme plánovali rekonstrukci a modernizaci naší nejstarší skupinové, resp. blokové
čistírny ČOV Bio Cleaner BC 2x75 EO, ale nebyli jsme úspěšní při podání žádosti o dotaci za SFŽP.
Vzhledem k tomu, že v prosinci roku 2019 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této akce a
výběrová komise doporučila zastupitelstvu obce jako zhotovitele společnost ENVI-PUR, s.r.o. Praha –
provoz Soběslav. Takto byla i firma Envi-pur, s.r.o. v lednu roku 2020 schválena jako dodavatel na
jednání zastupitelstva obce. Ani v roce 2021 jsme neuspěli s finanční podporou od kraje, která by nám
pomohla realizovat tuto akci a to jsme žádali o 70% nákladů ve výši téměř 1,5 milionu korun.
V letošním roce jsme opět podali žádost do krajského grantového programu v rámci
vodohospodářských infrastruktury, kde jsme požadovali poloviční dotaci na ve výši 1.187.189,-Kč,
protože cena se během roku zvýšila. Tentokrát jsme byli úspěšní, ale jen částečně, neboť nám byla
schválena výše dotace asi z jedné třetiny celkového rozpočtu. Naše výsledná podpora z krajského
grantu je 724.314,- Kč, což je polovina uznatelných nákladů. S ohledem na stále strmě rostoucí ceny
jsme nyní obdrželi cenovou nabídku od dodavatele technologie Envi-pur, která se již vyšplhala na
2.718.080,- Kč s DPH. Práce by proběhly během měsíce září. Nejprve se vybudují předřazené jímky
s česlemi na zachycení splaškových vod a nová přípojka na kanalizaci, která bude sloužit jako vratka
do kanalizační sítě na přebytečnou vodu zejména povrchovou. V druhé etapě prací se osadí obě nové
technologie a vše se zkompletuje a propojí v jeden funkční celek.
V této souvislosti opět připomínáme, že do odpadní vody z domu patří pouze splašková voda
z toalety, dřezu či myčky a ze sprchy, umyvadla či vany. V žádném případě tam není možné vylévat
použitý kuchyňský olej a tuky, protože se tvoří tukové shluky, které komplikují proces čištění. Dále je
nevhodné posílat do kanalizace kuchyňské zbytky, neboť slouží jako potrava pro hlodavce, které na
druhé straně opakovaně hubíme. Nejhorší jsou ale použité hygienické dámské potřeby, pánské
ochrany, čisticí tyčinky a vlhčené ubrousky. Tyto umělé prostředky dělají problém technologickému
zařízení v těchto objektech, dochází k poruchám, ke zhoršení čištění, k opravám jednotlivých částí a
k výpadku jejich chodu, což vyžaduje i finanční prostředky.

Společenská kronika
Narozeniny v měsíci červnu 2022
4.6. pan Ladislav Bílý – 85 let
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Vydáno nákladem vlastním a z dobrovolných příspěvků občanů. Povoleno pod číslem MK ČR E 13175. Vydavatel: Obec
Klenovice, Klenovice 69, 392 01 Soběslav, IČ: 00512672. Odpovědný redaktor Mgr. Lubomír Turín. Rozšiřuje OÚ
Klenovice nákladem 275 výtisků. Uzávěrka příštího čísla 15.6.2022.



