Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 6.10.2017
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Veselý Pavel, Ziegler Stanislav
Omluveni: Krutská Věra, Ing. Doleček Ivo, Ing. Šváb Miroslav
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.
1.

2.
3.

Bere na vědomí:
Informaci ze zasedání zastupitelstva města z 29.6. a 14.9.2017 a rady města 31.7., 21.8., 4.9., 14.9. a
25.9.2017.
Zastupitelstvo města mimo jiné 29.6.2017 schválilo:
10. Rozpočtové opatření č.3 rozpočtu města pro rok 2017 a tím, že příjmy budou činit 166 910 tis. Kč a
výdaje rozpočtu budou činit 193 629 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 719 tis. Kč bude pokryt
financemi uspořenými v minulých letech.
Zastupitelstvo města mimo jiné 14.9.2017 schválilo:
05. Rozpočtové opatření č.4 rozpočtu města pro rok 2017 a tím, že příjmy budou činit 170 968 tis. Kč a
výdaje rozpočtu budou činit 197 466 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 26 498 tis. Kč bude pokryt
financemi uspořenými v minulých letech.
Rada města 21.8.2017 schválila:
84/15 Smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou mezi M.E., bytem Pardubice a městem Přelouč, na
právo města realizovat na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka stavbu „Splašková kanalizace Klenovka
s převedením odpadních vod do Přelouče“.
Rada města 21.8.2017 doporučila:
84/22 Zastupitelstvu města schválit záměr na uzavření dodatku smlouvy o smlouvě budoucí 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., IČ 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem bude prodloužena lhůta pro
uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 let od uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na 5 let a
navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295.000,- Kč na 885.000,- Kč.
Rada města 14.9.2017 rozhodla:
87/ 3 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřenou mezi městem Přelouč a ČEZ
Distribuce, a.s., na zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 16/3 a p.č. 16/49 v k.ú. Klenovka.
Rada města 25.9.2017 schválila:
88/ 9 Smlouvu o souhlasu s provedením stavby, uzavřenou mezi Povodím Labe, státní podnik a městem
Přelouč, umožňující městu Přelouč na pozemku p.č. 111/3 v k.ú. Klenovka stavbu „Splašková kanalizace
Štěpánov s převedením odpadních vod do Přelouče“.
Přemístění houpačky na dětském hřišti u kulturního zařízení aby nedocházelo ke kolizi s umístěním
basketbalového koše – řešení projedná p. Vachek s Městským úřadem.
Požadavek na zpracování návrhů na investice a údržbu na rok 2018 do 27.10.2017.

II. Schvaluje:
1. Zakoupení skládacího žebříku pro potřeby úklidu a údržby kulturního zařízení a sušiče rukou na dámské a
pánské WC v kulturním zařízení v Klenovce.
2. Mikulášská besídka pro děti bude 2.12.2017 od 17.00 hodin. Vyhlášení zajistí p. Vachek, budou zajištěny
balíčky pro děti v hodnotě do 70,- Kč/ks, Mikuláše a čerty zajistí p. Vachek.
III. Projednal:
1. Návrhy členů osadního výboru městské části Klenovka na rozpočet roku 2018.
A. Požadavky na investice, rekonstrukce a opravy
1.1. Dokončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“
1.2. Rekonstrukce chodníků a obrubníků na komunikacích v obci, které jsou za uplynulé roky
v nevyhovujícím a z hlediska bezpečnosti často rizikovém stavu a v důsledku vedení
objížďkové trasy přes Klenovku po dobu oprav silnice I/2 Pardubice-Přelouč a při akci
Rekonstrukce veřejného osvětlení se především podél silnice III/32216 jejich stav dále zhoršil.
1.3. Rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení v Klenovce.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.4. Rekonstrukce střechy, oprava fasády a výměna oken a dveří na budově č.p. 30.
1.5. Oprava povrchu jednosměrné ulice od č.p. 29 k č.p. 22.
B. Požadavky na údržbu veřejných ploch, osvětlení a rozhlasu
1.6. Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým postřikem na
začátku a podle situace i v průběhu vegetačního období.
1.9. Sekání trávy na veřejných plochách podle růstu vegetace, (posekanou trávu nemulčovat ale
sesbírat, ve vlhkém počasí dochází k hnití vysoké vrstvy namulčované trávy a obtěžování okolí
. nepříjemným zápachem).
1.10. Pravidelný úklid komunikací městské části zametacím vozem.
1.11. Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části.
Osadní výbor žádá o vyjádření Městského úřadu k dalšímu postupu při dokončení investiční akce
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Klenovka“.
Odcizení 40 ks tůjí z výsadby kolem tenisového hřiště ohlášeno pí. Mencové. Pokud město zakoupí nové
stromky, osadní výbor zajistí jejich vysázení.
Osadního výbor nesouhlasí se směnou ani prodejem pozemku p.č. 226/2 a navrhuje ponechat tento
pozemek ve vlastnictví města pro případnou výsadbu veřejné zeleně.
Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.
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.
Příští jednání osadního výboru k projednání návrhu rozpočtu na 2018 bude 20.10.2017 v 19.00 hodin.

V Klenovce 6.10.2017
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

