Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 25.3.2017
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Krutská Věra, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav,
Veselý Pavel
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.
1.

Bere na vědomí:
Informaci ze zasedání rady města 27.2. a 13.3.2017.
Rada města 27.2.2017 schválila:
70/25 Smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem
Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat na pozemcích p.č. 1797/1 a p.č. 1885 v k. ú. Přelouč stavbu
„Cyklostezka Přelouč – Klenovka“.
Rada města 13.3.2017 schválila:
71/15 Smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi společností SVOS, spol. s r.o. se sídlem
Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056 a městem Přelouč, na právo města provést stavbu
„Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ na pozemcích p. č. 461/3 v k. ú. Přelouč, p. č. 130/57 a p. č. 130/62,
oba v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

II.
1.
2.
3.

Schvaluje:
V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště.
Uzavření smlouvy s p. Michalem Dolečkem na zajištění údržby a aktualizace webu Klenovka.
Informaci kronikářky paní Veselé ze zápisu do kroniky obce Klenovka za rok 2016, která bude předána
Městskému úřadu v Přelouči.

III. Projednal:
1. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
2. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.
3. Osadní výbor žádá MěÚ o urgování opravy silnice III. třídy 32216, poškozené v době kdy probíhala v létě
2015 oprava silnice I/2 Pardubice – Přelouč a přes městskou část Klenovka byla vedena objížďková
trasa, a silnice nebyla dostatečně opravená. Stav této komunikace se po poslední zimě dále zhoršil,
silnice je na mnoha místech v podélném i příčném profilu popraskaná a po zimě se přidaly časté výtluky.
4. Uspořádání akce Ukliďme si Klenovku v rámci akce Ukliďme si Česko dne 8.4.2017, sraz v 8.30 u
kulturního zařízení – materiální zabezpečení (pytle, odvoz odpadů atd.) projedná a v místním rozhlase
vyhlásí p.Vachek.
5. Svoz velkoobjemového odpadu bude 1.4.2017 od 9.00 do 9.20 hodin na parkovišti u kulturního zařízení.
6. Svoz bioodpadu začíná v týdnu od 5.4.2017 v Klenovce vždy ve středu.
7. Příští jednání osadního výboru bude 21.4.2017 v 19,00 hodin.
V Klenovce 25.3.2017
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

