Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 29.6.2018
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Doleček Ivo, Krutská Věra, Ing. Pavlas Jiří, Veselý Pavel
Omluveni: Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady města 28.5., 11.6. a 18.6.2018.
Rada města 11.6.2018 schválila:
110/9 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo S6/2017 na vypracování projektových dokumentací pro územní
rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místních částech Klenovka a
Štěpánov, uzavřené se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 27482782, kterým se termín předání dokumentací prodlužuje do 31.12.2018.
110/10 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo S8/2017 na vypracování projektových dokumentací pro územní
rozhodnutí na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice, uzavřené se
společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782,
kterým se termín předání dokumentací prodlužuje do 31.12.2018.
2. Informaci o průběhu pěšího výletu dne 3.6.2018 při příležitosti dětského dne.
II. Schvaluje:
1. Návrh na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 u č.p. 1 v k.ú. |Klenovka
ochrannými prvky (např. zábradlí). Komunikace v tomto místě nemá žádnou krajnici a je reálné nebezpečí
pro dětské i dospělé cyklisty pádu do hlubokého vybetonovaného příkopu s rizikem úrazu.
2. Opravu návrhu na osazení jednoduché odpočinkové lavičky na levé straně místní komunikace z Klenovky do
Štěpánova, navrhované umístění je označeno kolíkem u značky, značící začátek obce.
III. Projednal:
1. Stížnost občanů, že kolem tenisového hřiště bylo opět provedeno sekání trávy s mulčováním i přes kritiku
kvůli následnému hnití trávy a zápachu. Osadní výbor žádá, aby pracovníci služeb města Přelouče po sekání
řádně uklidili a vše odvezli.
2. Informaci o postupu údržby silnice III. třídy č. 32216 (Přelouč-Klenovka-Veselí) - opravy a údržba byly
provedeny dle příslibu do konce června.
3. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty zasahují do profilu chodníků, aby tyto porosty upravili tak,
aby nebyl omezována chůze po těchto komunikacích.
4. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 24.8.2018 v 19.00 hodin.
V Klenovce 29.6.2018
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

