Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 15.5.2015
Přítomni: Zeman Lukáš, Doleček Ivo, Ing. Šváb Miroslav, Vachek Michal, Ziegler Stanislav, Ing. Pavlas Jiří
Omluven: Veselý Pavel
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.

Bere na vědomí:
1. Informaci předsedy osadního výboru ze zasedání rady Města Přelouč dne 4.5.2015
2. Informaci předsedy osadního výboru o převodu majetku z KMS Klenovka na Městský úřad
Přelouč, oddělení OHS – (ústředna PAS 1200/3 – 30.220,05 Kč, anténa s konzolí – 7.320,- Kč,
Modul ROR 1 – 53.452,85 Kč)

II.

Schvaluje:
1. Nákup drobného nářadí pro úklidové akce v obci (kolečko, lopaty, postřikovač, hrábě apod.)
v celkové částce do 2.000,- Kč – spolu s již schváleným nákupem sekačky zajistí p. Vachek.
2. Organizaci dětského dne v sobotu 30.5.2015 – Pochod za prvním jarním puchýřem
s cílem Choltice – návštěva zámku a obory, občerstvení pro místní děti do 15 let zdarma, sraz
v 8.30 hod na parkovišti, předpokládaný návrat cca do 16 hodin, přihlásit se k účasti na akci je
možné do soboty 23.5.2015 u p. Vachka.
2.1. Exkurzi v zámku, občerstvení – projedná p. Zeman
2.2. Vyhlášení organizace dětského dne – zajistí p. Vachek
2.3. Organizace pochodu – podílejí se všichni členové osadního výboru

III.

Stanoví:
1. Odpovědnost za jednotlivé činnosti osadního výboru .
a) vývěsku osadního výboru zajišťují p. Zeman a p. Vachek
b) hlášení místního rozhlasu zajišťuje p. Vachek

IV.

Projednal:
1. Žádost p. Žigy o pronájem sálu kulturního zařízení v Klenovce. Osadní výbor v zásadě není
proti využití sálu, žádost však je nekonkrétní, je třeba doplnit, jak často bude sál využíván,
v které dny, od kolika do kolika hodin, atd. Osadní výbor doporučuje v případě přípravy
smlouvy, po předchozím předložení a odsouhlasení podmínek, uzavřít tuto smlouvu nejprve
max. na 3 měsíce.
2. Možnosti zřízení webové prezentace obce a osadního výboru. Tyto možnosti s IT specialistou
Městského úřadu prověří p. Zeman.
3. Osadní výbor upozorňuje Městský úřad na skutečně havarijní stav chodníků a obrubníků v
některých úsecích silnice v obci, kde jsou obrubníky rozbité a vyvrácené do silnice a hrozí
reálná možnost dopravní nehody cyklistů a jiných účastníků silničního provozu.

V.

Příští jednání osadního výboru bude 27.6.2015 v 19 hodin.

V Klenovce 15.5.2015
Zapsal: Jiří Pavlas
Lukáš Zeman
předseda osadního výboru

