Zpravodaj Obecního úřadu v Klenovicích č. 2/2021 ze dne 25.2.2021

Letošní investiční akce
V letošním roce bude dle schváleného rozpočtu největší investiční akcí výstavba komunikace v lokalitě 9 RD, která
by měla stát více jak 1,5 milionu korun. Druhou v pořadí je podle výše nákladů výstavba nové ČOV pro 80 EO za
bytovkou pro lokalitu 5 RD, kde se počítá s částkou 750 tisíc korun, s financováním by měla pomoci dotace z POV
kraje ve výši asi 1/3 nákladů. Třetí v pořadí je vybudování nového veřejného osvětlení pro 5 RD za 250 tisíc korun a
na čtvrtém místě je vznik nového veřejného prostranství s herními prvky a posezením v jihozápadní části obce nad
čistírnou odpadních vod za 100 tisíc korun. Mimo to se musí zastřešit nová ČOV pro 5 RD za necelých 150 tisíc
korun.
Vedle těchto investičních záměrů z našeho rozpočtu a s podporou dotačního titulu jsme na konci léta loňského
roku požádali o dotaci na Výstavbu tůní v Kamenných. Protože naše žádost byla podpořena agenturou ochrany
přírody a krajiny, proto získala dobré bodové hodnocení při posuzování. Na základě toho jsme měli na podzim příslib
financování a v polovině prosince získala akce registraci a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové náklady jsou
téměř 5 milionů korun bez spoluúčasti obce, tzn. 100%. Začít by se mělo v poslední třetině letošního roku. Vzniknou
čtyři tůně o výměře 1,35 ha, maximální hloubka bude 1,5 m. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
veřejné zakázky dle pravidel poskytovatele finančních prostředků, kterým je operační program MŽP.

Poplatky
Upozorňujeme občany obce a majitele rekreačních nemovitostí, že do 31. 3. 2021 jsou splatné poplatky ze psů, za
odpady a stočné. Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu (pondělí a středa – vždy od 18:00 do
20:00 hodin) a nebo bezhotovostním převodem na účet obce číslo 14725301/0100. V případě bezhotovostní platby
uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné nebo evidenční Vaší nemovitosti.

Výzvy
Vyzýváme řidiče a vlastníky motorových vozidel, aby se svými dopravními prostředky neblokovali pokud možno
zbytečně veřejná prostranství a využívali svoje pozemky k odstavování svých aut hlavně na noc.
Dále důrazně žádáme vlastníky motorových vozidel, aby neparkovali svými vozidly na nezpevněných částech a
plochách, zejména veřejné zeleni – trávníku podél obecních komunikací a opakovaně tím v době deštivého počasí
nerozjížděli terén a následným vyjížděním nevyváželi bláto na silnice. Svým konáním porušují jednak pravidla pro
užívání veřejného prostranství a dále jsou povinni, jako řidiči v případě znečištění pozemní komunikace, toto odstranit.
Každý má svůj pozemek, tak ať jej využívá i pro parkování svých aut.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu www.scitáni.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17.4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací
komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části partneři z České pošty, s.p. Distribuce a
sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i
kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických
kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření. Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby je možno se obrátit na infolinku 840 30
40 50. Vyplněné formuláře bude možno odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktním místě pošty, tj. pobočka Soběslav (tel. 954 239 201) a to zdarma. Sčítání je povinné pro
všechny osoby s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR nad 90 dnů. Za osoby mladší 18 let a omezené ve
svéprávnosti provádí sečtení zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v rozhodný okamžik s pobytem nad 90 dnů. Bezpečnost dat je zásadní a údaje jsou zpracovávány
v souladu s příslušnými právními předpisy za použití maximálně zabezpečených informačních systémů.

Společenská kronika
Narození v měsíci lednu 2021
23.1. – Nikol Hejnová

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