OBČASNÍK
obyvatel Klentnice
Říjen 2012

číslo 8

Vážení spoluobčané,
přináším Vám opět informace o tom, co se událo v naší obci v období letních měsíců a co nového se pro Vás chystá do
konce letošního roku.
Hned v úvodu bych velmi rád požádal všechny klentnické občany o dodržování pořádku na našem dětském hřišti před
obecním úřadem. Nejedná se jen o čistotu, ale množí se nám tu i poškozování sítí a drátěného plotu. Rodiče, vysvětlete to i
Vašim dětem. Stejně tak vy, kteří používáte nebo budete používat hřiště ve večerních hodinách nezapomínejte zhasínat !
Finanční prostředky za opravy a zbytečně spotřebovanou elektrickou energii jsou nemalé a dají se využít mnohem
efektivněji.

Ze zasedaní Zastupitelstva obce
2.8.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Přijetí dotace na pořízení Územního plánu Klentnice
od JmK ve výši 89 700,-Kč.
- Přijetí dotace na projekt „Restaurování sochy sv.
Leonarda“ od JmK ve výši 50 000,-Kč.
- Smlouvu o budoucí smlouvě s VAK Břeclav a.s. na
provozování vodovodu v ulici pod kostelem (po jeho
dokončení).
- Převod finančních prostředků z termínovaného vkladu
Obce Klentnice na její běžný účet. Finanční prostředky
obec využije při realizaci dešťové kanalizace v ulici
pod kostelem.
- Rozpočtové opatření č. 2.
- Nájemní smlouvu s Pozemkovým fondem
na
pozemky p.č. 49 a p.č. 2658 (ulice pod kostelem).
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemena s E.ON Distribuce a.s. na pozemcích v ulici
pod kostelem.
- Příspěvek chase na hody ve výši 20 000,-Kč, přičemž
5 000,-Kč přispěl obci pan František Dvořák
- Prodej obecních pozemků:
část p.č. 119/2 za 200,-Kč/1m2,
p.č. 732 za 23,-Kč/1m2,
p.č. 239 a část p.č. 233/1 za 100,-Kč/1m2,
hospodářská budova na p.č. 434/1 za 2 000,-Kč

8.10.2012
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- Příspěvek na financování dopravy na rok 2013
v celkové výši 27.150,-Kč

- Příspěvek pro Ženský pěvecký sbor ve výši 5.000,-Kč
(oproti předložené faktuře).
- Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
ke stavbě – jedná se o umístění nového kabelového
vedení NN (rodinný dům pí. Rapantové)
- Výkup pozemků p.č. 234, 225, 223 a 227, které Obec
Klentnice získala v dražbě za 115.000,-Kč (jedná se o
½ těchto pozemků – bývalý dům Malotů ).
- Rozpočtová opatření č. 3/2012 a 4/2012.
- Prodej části pozemku p.č. 397/3 o výměře 10 m2 za
54,-Kč/m2.
- Revokaci usnesení č. 13 ze ZO dne 20.6.2012 týkající
se prodeje pozemku p.č. 159 z důvodu odstoupení
žadatele. Pozemek byl nabídnut v pořadí druhé
nejvyšší nabídce, tj. 653,-Kč/m2.
Na ZO vystoupil vedoucí správy AOPK ČR CHKO
Pálava pan ing. Stanislav Koukal a informoval přítomné
o dění v katastru obce Klentnice, případně zodpovídal na
otázky občanů.

Starosta obce informoval:
- že se na zahradě rodiny Šabackých v neoplocené části
propadla zemina. Upozornil, aby tam občané
nevstupovali a nepouštěli tam ani děti.
- že se na hřbitově množí krádeže, a proto zde obec
instalovala monitorovací zařízení a požádala i o
součinnost policii
- že firma Agropojekt začala projektovat zpevněné
komunikace ve viničních tratích. Jedná se o zakázku
Pozemkového úřadu ČR. Doba realizace je
odhadována do konce roku 2014

* (Zdroj – Zápis o průběhu zasedání č. 11 a 12 ZO obce Klentnice – www.klentnice.cz)
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Z Mateřské školky

Mateřská škola v závěru
školního
roku
uspořádala
indiánské putování po Pálavě,
které jsme zakončili přespáním
v MŠ.Při společném posezení s
rodiči, se děti rozloučily se
svými spolužáky a pasovaly je
do role školáků.Již druhým
rokem pokračujeme ve spolupráci
s MŠ v Hauskirchenu, kde jsme si
zasoutěžili na dětské olympiádě.
Kamarádi z Rakouska nás navštívili i v naší MŠ. Netradičním a zajímavým výletem byla návštěva jeskyně
na Turoldě, která svým tajemnem děti přímo uchvátila.
Hody, Hodky
Krásná, slunečná sobota 4.srpna patřila
hodovému veselí, o které se postarala
tradičně klentnická chasa. Jako každý
rok proběhlo požehnání v kostele,
předání hodového práva, obchůzka obcí
a večerní taneční zábava zakončená
předáním hodového práva těm „věkově
zkušenějším“. Letos byl hodový průvod
obohacen
malými
krojovanými
hodovníky. Za čtrnáct dní nato, 18.
srpna, uspořádala chasa hodky.
K poslechu i tanci hrála harmonikářka .

Dětský den
Dne 28. srpna 2012 se konal dětský
den k ukončení prázdnin na hřišti před
obecním
úřadem.
Akci
jako
každoročně zajišťovala Cafa Fara. U
jednotlivých soutěží pomáhali dětem
zaměstnanci a zastupitelé obce. Děti
se mohly vydovádět na skákacím
hradě, kluci stříleli ze vzduchovky,
luku a kuše, holky malovaly na tvář a
zkoušely své výtvarné umění. Dále
soutěžili na rytířské dráze, v chytání
rybiček a poznávání předmětů
hmatem. Odměnou dětem byla
cukrová vata, popcorn, různé sladkosti
a nápoje, které dodal pan Radek
Džiuban. Tomu také patří dík za
podporu této již tradiční akce, rovněž
tak všem, kteří pomohli s organizací.
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Nohejbal
Dne 15. září 2012 se konal 2. ročník
turnaje v nohejbale trojic. Letošního
ročníku se účastnilo celkem pět
smíšených týmů, které navzájem svedly
tuhé boje. Vítězem turnaje se stalo
mužstvo City, druzí byli Čmeláci a třetí
Avatar. Cenu za nejlepšího hráče do 12
let obdržel Víťa Čevelík ml., za nejhezčí
sportovní postavu Roman Šopík. Akci
pořádal TJ Sokol Klentnice ve
spolupráci s obcí Klentnice. Věcné ceny
vítězům dodal pan Jan Hrnčíř, pan
Zdeněk Peřina a Auto Radkovič
Mikulov, kterým patří poděkování.
Počasí nám přálo a všichni se těší na
další ročník.
Svatební obřady
Jistě bude mnohé zajímat, že Obec Klentnice poskytuje služby pro
místní i přespolní občany, týkající se pořádání svatebních obřadů, a to
jak v prostorách obecního úřadu, tak i v našem krásném přírodním
prostředí, včetně pronájmu prostor na pohoštění. V letním období se
v Klentnici uskutečnily dvě svatby, manželů Pavlačkových a
Halamkových.

Chystá se …
8. prosince

Vepřové hody od 11.30 hod. na parkovišti u OÚ Klentnice, ukončeno ohňostrojem
Košt mladých vín od 16.00 hod. na sále hostince

15. prosince Posezení s důchodci od 15.00 hod. na sále hostince
24. prosince Koledování u vánočního stromu od 14.00hod. na hřišti před OÚ
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Vážení spoluobčané,
ve druhé polovině letošního roku obec realizovala několik investičních akcí, které se zastupitelé rozhodli
schválit v rozpočtu obce na letošní rok.
1. osvětlení hřbitova
Po rekonstrukci hřbitova a dodělání parkoviště u hřbitova v roce 2009 byla poptávka od občanů na osvětlení
hřbitova, které bylo realizováno v červenci. Zemní a výkopové práce plus uložení kabeláže provedla firma
AR service Aleš Řezáč, přičemž na samotném hřbitově bylo využito již uložených rozvodů z rekonstrukce v
roce 2009. Samotnou instalaci sloupů a lamp na hřbitově provedla firma pana Šabaty, která smluvně provádí
v obci údržbu veřejného osvětlení. Mimo původní plán byla navíc dotažena elektřina do márnice a vně na
hřbitovní zdi instalována další lampa pro osvětlení chodníku od obce. Dále bylo provedeno nasvícení schodů
u vstupu. Celkem byly na hřbitově instalovány po konzultaci s panem Šabatou 3 sloupy VO, které osvětlí
dostatečně celý hřbitov a navíc prostor márnice a přilehlého parkoviště. Osvětlení hřbitova je nastaveno tak,
že začíná v okamžiku rozsvícení veřejného osvětlení v obci a po dvou hodinách se automaticky vypíná. Ke
stavbě byl vydán Územní souhlas - sdělení č.627/2012 stavebním odborem při MěÚ Mikulov. Celkové
náklady činily 117.778,-Kč vč DPH.
2. opěrná zeď u komunikace "na kobylu" a rozšíření komunikace
Jedná se o obecní pozemek přiléhající k účelové komunikaci ve svahu naproti hotelu Blanka, který byl
částečně zpevněn svépomocí volně loženými kameny. Tyto se časem uvolňovaly, padaly na komunikaci a
zejména v jarním období byla ohrožena bezpečnost občanů a projíždějících vozidel. Na základě Směrnice
pro zadávání veřejných zakázek pro práce malého rozsahu platnou pro obec Klentnice byla podepsána
Smlouva o dílo č.1/2012 k realizaci s firmou AR service Aleš Řezáč. Ke stavbě byl řádně zpracován projekt
a Veřejnoprávní smlouva č.347/2012 vydaná stavebním odborem při MěÚ Mikulov. Stavební dozor ke
stavbě prováděl pan Ladislav Vagner společně se starostou, dílo bylo realizováno v měsíci srpnu. Zároveň s
výstavbou nové opěrné zdi došlo k rozšíření komunikace cca o 70cm. Tato část komunikace bude prioritně
sloužit pěším pro bezpečný pohyb po komunikaci, přičemž do samotné zdi bude upevněno madlo jako opora
při chůzi do svahu. Společně s touto stavbou došlo k regulaci a odvedení dešťových vod a k úpravě veřejné
plochy kolem sklepa pana Grubera. Celkové náklady po vyčíslení víceprací činily 196 543,-Kč.

3. oprava chodníku v obci Klentnice (od prodejny COOP po horní parkoviště)
Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek chodníku v nejhorším stavu, bylo rozhodnuto zastupitelstvem o jeho
rekonstrukci. Obec postupovala dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (stavební práce) a s tím spojená
administrace dle zveřejnění zakázky na profilu zadavatele viz web obce - veřejné zakázky. Ve veřejné
soutěži, která proběhla 28. srpna, předložilo své nabídky celkem 7 stavebních firem. Do čtyřčlenné výběrové
komise zasedli občané obce, soutěž řídil Ing. Boris Biely. V této veřejné soutěži podala nejnižší nabídku
firma Stavitelství František Dvořák a to na částku 483 835,-Kč a takto byla i podepsána smlouva o dílo. Pro
zajímavost uvádím, že nejvyšší nabídka byla 675 743,-Kč a původní položkový rozpočet byl přes 830 000,Kč. Projekt na stavbu zpracoval pan Vojtěch Příbramský, který byl zároveň určen jako technický dozor
investora. Řešena byla zejména výměna stávající chodníkové dlažby za zámkovou v šířce 120 cm a
zahradních obrubníků v celé délce, výměna poškozených silničních obrubníků nebo narovnání slehlých,
výměna nebo na základě požadavku oprava nájezdových obrubníků k RD a celkové řešení svedení
dešťových vod (svody od rodinných domů) mimo úroveň chodníku (bezbariérovost komunikace, v zimním
období zamezení namrzání chodníku atd.). Podotýkám, že podle Zákona o vodách má povinnost každý
vlastník nemovitosti řešit likvidaci dešťových vod na vlastním pozemku - zadržet na zavlažování, vsakem
apod. Tedy v tomto případě bylo projednáno se všemi vlastníky přilehlých domů případné svedení
dešťových vod do obecní kanalizace a to pod úroveň chodníku na jejich náklady. Dále si občané dle
vlastních požadavků uhradili zbudování vjezdů apod., které navazovaly na samotný chodník.
Dále bylo zbudováno místo pro kontejnery na tříděný odpad 1100L u vjezdu do dvora obchodu COOP.
Důvodem byl nesouhlas ředitelství Jednoty Mikulov s umístěním těchto kontejnerů na odpad před vchodem
do rekonstruované prodejny v Klentnici. Dále se během stavby zejména při kontrolních dnech řešily drobné
úpravy, které nemohly být před započetím předpokládány. Proto byla i prodloužena doba realizace
podložená podepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo. Celkově se akce podařila a jsem rád, že se dokončení
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stavby stihlo před dnem památky zesnulých. Taktéž prostor kolem prodejny COOP Jednota je dnes velmi
hezky upraven. Občané mohou při ukládání tříděného odpadu využít nového vjezdu do dvora a neblokují
prostor před prodejnou. V souvislosti s rekonstrukcí chodníků znovu apeluji na všechny řidiče, že chodníky
obecně (nejen tyto nové) nejsou určeny k parkování či jen krátkodobé odstávce vozidel. Jedná se o porušení
zákona o provozu na pozemních komunikacích, poněvadž nikde v obci není povoleno parkování vozidel na
chodnících. Dále se jedná o bezohlednost k pěším občanům, kteří musí takto odstavené vozidlo obcházet a
riskovat vstup do vozovky (děti z MŠ). Nemluvě o starších lidech nebo občanech upoutaných na
vozík (Srdce v domě), kteří mají sníženou pohyblivost. Chodníky nejsou konstruovány na váhu vozidla a
mimo zpevněné podloží na vjezdech k RD dochází k ničení majetku obce. Tato akce byla zatím ze 100%
hrazena z rozpočtu obce, ovšem o podporu ve výši 200tis/Kč formou dotace jsem požádal hejtmana
jihomoravského kraje.
4. Parkovací automat
Obec Klentnice na jaře letošního roku formou Nařízení č. 1 zpoplatnila veřejné parkoviště u křižovatky
Perná-Pavlov na pozemku p.č. 323/1. Na místě byl instalován parkovací automat a dopravní značení. Do
30.10. 2012 bylo na parkovacích poplatcích vybráno 84 126,-Kč. Tedy za jedinou sezonu byly téměř
zaplaceny náklady na pořízení automatu a úpravu plochy. V letošním roce ještě dojde k instalaci montované
autobusové zastávky taktéž na tomto pozemku, která bude sloužit pro občany ze spodního konce obce proti
nepřízni počasí.
Bc. Roman Koprivňanský
starosta obce

OZNÁMENÍ
24.11.2012 od 8:00 do 9:00 proběhne ve dvoře
OÚ svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu.
Odpad je možno odevzdávat zaměstnancům obce již od 22.10.2012
(vždy PO-ČT, 08-14hod.).. Elektroodpad pouze úplné spotřebiče (max
může chybět šňůra od elektriky), instrukce jsou vyvěšeny na úřední desce
OÚ, u Jednoty a na webu obce.

KONTAKT:
Občasník obyvatel Klentnice pro Vás připravili:

Tel.: 519 515 171, 519 515 197, www.klentnice.cz
Obecní úřad a redakční kolektiv

Vaše PŘIPOMÍNKY, PŘÍSPĚVKY a NÁMĚTY zasílejte prosím pouze na e-mail: obecklentnice@tiscali.cz nejpozději do 31.ledna 2013.
Další číslo vyjde v měsíci únor 2013
Náklad 170 ks
Za tiskové či jiné chyby se předem omlouváme, nevznikly záměrně ani úmyslně.
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