Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 22.1.2016
Přítomni: Zeman Lukáš, Ing. Pavlas Jiří, Doleček Ivo, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav
Omluveni: Vachek Michal, Veselý Pavel
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání rady města Přelouč dne 31.12.2015 a 11.1.2016 – Rada města
rozhodla, že nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – I. a II. etapa podal uchazeč AVE Kolín, s.r.o.
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, IČ: 25148117, nabídková cena bez DPH 2.322.998,- Kč
2. Byla úspěšně provedena Tříkrálová sbírka 3.1.2016.
3. Byla zakoupena již dříve schválená sekačka pro potřeby obce – uložena v zasedací místnosti
osadního výboru.
4. Byla provedena inventarizace – kontrola majetku osadního výboru – bez závad.
II. Schvaluje:
1. Návrh struktury webové stránky obce - městské části Klenovka. Po projednání se schvaluje
zřízení webové prezentace na webu „Klenovka.cz“.
- Osadní výbor:
- - složení osadního výboru, kontakt, termíny jednání
- - zápisy osadního výboru
- - informace z jednání rady a zastupitelstva Přelouče, týkající se Klenovky
- - hlášení místního rozhlasu (pouze Klenovka, nikoliv Přelouč)
- Kultura, zábava - akce, zajímavosti
- Sport, turistika - akce, zajímavosti
- Praktické informace (poplatky, svozy odpadů, chystané výluky energií atd.)
- Historie, památky, kronika obce
2. Informaci kronikářky paní Veselé ze zápisu do kroniky obce Klenovka, která bude předána
Městskému úřadu v Přelouči.
3. Uspořádání besedy 6.2.2016 ke změnám předpisů v silniční dopravě - finanční podmínky
projedná p. Zeman s p. Daňkem.
III. Projednal:
1. Informace občanům Klenovky o možnosti vybudování splaškové kanalizace byla vyhlášena,
Současně byla tato informace předána v písemné formě občanům a vyvěšena ve vývěsce
osadního výboru. Informace MÚ o ceně přípojky 20 – 25 Kč/přípojka je nedostatečná,
vzhledem k tomu, že někde je předpokládaná délka 5 m, jinde 40 m. Je třeba znát alespoň
orientačně, jaká je přibližně cena 1 bm přípojky, tj. výkop + potrubí+ připojení.
2. Informaci z průběhu posezení občanů Klenovky při příležitosti závěru roku 31.12.2015
v kulturním zařízení v Klenovce a tradiční novoročního hokejbalového utkání 1.1.2016.
3. Informaci o uspořádání tradičního turnaje ve stolním tenise 30.1.2016 od 14 hodin.
Příští jednání osadního výboru bude 4.3.2016 v 19 hodin.
V Klenovce 22.1.2016
Zapsal: Jiří Pavlas
Lukáš Zeman
předseda osadního výboru

