Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 24.11.2017
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Veselý Pavel, Ziegler Stanislav, Krutská Věra
Omluveni: Ing. Šváb Miroslav, Ing. Doleček
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.
1.

2.
3.
4.

Bere na vědomí:
Informaci ze zasedání zastupitelstva města 26.10.2017 a rady města 6.11., 14.11. a 20.11.2017.
Zastupitelstvo města 26.10.2017 schválilo:
02. Záměr na uzavření dodatku smlouvy o budoucí smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku p.č. 16/3 v k.ú.
Klenovka, uzavřené dne 2. 7. 2015 mezi městem Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO:
03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní
kupní smlouvy z původních 3 roků od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 4 roky a navýšena záloha
na kupní cenu z původní částky 295.000,00 Kč na 885.000,00 Kč.
Rada města 6.11.2017 doporučila:
91/ 29 Zastupitelstvu města Přelouč schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č.
1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Rada města 20.11.2017 schválila:
93/ 18 Znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci kanalizační přípojky a vzorová smlouva
o darování části kanalizační přípojky), které by měly být uzavírány s majiteli nemovitostí v místních
částech Lhota a Škudly v souvislosti se stavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí
na nově budovanou stokovou síť splaškové kanalizace v těchto místních částech.
Rada města 20.11.2017 rozhodla:
93/ 27 že finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí na výstavbu kanalizačních přípojek v místních
částech Lhota a Škudly bude činit 10.000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.
Přemístění houpačky na dětském hřišti u kulturního zařízení aby nedocházelo ke kolizi s umístěním
basketbalového koše – řešení projedná p. Vachek s Městským úřadem.
Podzimní svoz větví bude v Klenovce v pondělí 27.listopadu 2017. Větve je nutné na tento termín
připravit před dům k silnici a to nejdříve víkend před svozem.
Podzimní mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude
proveden v Klenovce v sobotu 25.listopadu 2017 na parkovišti u kulturního zařízení v době od 9:00 do
9:20 hodin

II. Schvaluje:
1. Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách bude 2.12.2017 od 17.00 hodin. Vyhlášení zajistí p.
Vachek, balíčky pro děti v hodnotě do 100,- Kč/ks zajistí Ing.Šváb, Mikuláše a čerty zajistí p. Vachek.
2. Uspořádání besedy ke změnám předpisů v silniční dopravě v pátek 24.listopadu 2017 od 17:00 hodin –
lektora uhradí osadní výbor realizováno s velkou účastí občanů.
3. Návrh na uspořádání čtení z kroniky obce Klenovka se zahájením v lednu 2018. Konkrétní informace
bude ještě upřesněna.
III. Projednal:
1. Osadní výbor nemá k dispozici žádnou reakci na své požadavky z předchozího jednání.
2. Osadní výbor žádá o vyjádření Městského úřadu k dalšímu postupu při dokončení investiční akce
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Klenovka“.
3. Osadní výbor žádá o pravidelné informování o postupu přípravy investiční akce „Splašková kanalizace
Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“.
4. Požadavek na prověření inventarizace a předběžný návrh na vyřazení 10 ks židlí, 5 ks stolů a 1 ks skříně
z důvodu opotřebení a poškození. Bude ještě projednáno na příštím jednání osadního výboru.
5. Odcizení 40 ks tůjí z výsadby kolem tenisového hřiště ohlášeno pí. Mencové. Pokud město zakoupí nové
stromky, osadní výbor zajistí jejich vysázení.

6.

Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
7. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.
8. Osadní výbor žádá MěÚ, aby požádal o umístění dopravního značení „Pozor zvěř“ na komunikaci č. III.
třídy 32216 od sklárny SVOZ směr Klenovka a od konce Klenovky ve směru do Přelouče z důvodů
hojného výskytu zvěře na vozovce.
9. Osadní výbor pořádá dne 25.11.2017 od 9:00 hodin brigádu na úklid okolí kulturního zařízení a dětského
hřiště.
10. Příští jednání osadního výboru bude 16.12.2017 v 19.00 hodin.
V Klenovce 24.11.2017
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

