Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 20.1.2017
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav
Omluven: Krutská Věra, Veselý Pavel,
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva města z 20.12.2016 a rady města 20.12.2016 a 9.1.2017.
Zastupitelstvo města mimo jiné 20.12.2016 schválilo:
- rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 175.021 tis.
Kč a výdaje rozpočtu budou činit 183.351 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 8 330 tis. Kč bude pokryt
financemi uspořenými v minulých letech.
- rozpočet města Přelouče na rok 2017 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 159 750 tis. Kč.
- a vydalo obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- a vydalo obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených městem Přelouč
Rada města žádá 5.12.2016:
65/28 Předsedy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28. 2. 2017
zprávu o činnosti výboru za rok 2016, která bude zveřejněna jako součást výroční Zprávy o činnosti
města, jeho orgánů a zařízení za rok 2016.
65/29 Předsedy komisí a výborů o předložení písemného návrhu (vlastnoručně podepsaného) na výši
odměny pro jednotlivé členy řízené komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práci
v komisi/výboru v roce 2016 a to v termínu do 6. 2. 2017.
Schvaluje:
V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště.
Uzavření smlouvy na pronájem kulturního zařízení v Klenovce 4.3.2017 s SDH Valy.
Uzavření smlouvy s p. Michalem Dolečkem na zajištění údržby a aktualizace webu Klenovka – projedná p.
Vachek.
4. Uzavření smlouvy s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení i na r.2017 –
projedná p.Vachek.

II.
1.
2.
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III. Projednal:
1. Smlouva s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení byla Městským úřadem
uzavřena.
2. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
3. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.
4. Příští jednání osadního výboru bude 24.2.2017 v 19,00 hodin.
V Klenovce 20.1.2017
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

