Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 23.2.2018
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Ziegler Stanislav, Krutská Věra
Omluveni: Veselý Pavel, Ing. Doleček, Ing. Šváb Miroslav
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Vyjádření SÚS Pardubického kraje – vedoucího cestmistrovství Přelouč pana Kopeckého k údržbě silnice č.
III/32216 (Přelouč-Klenovka-Veselí). Osadní výbor Klenovka souhlasí se svoláním místní prohlídky.
2. Informaci ze zasedání rady města. zastupitelstva města 15.2.2018 a rady města 22.1., 5.2. a 15.2.2018.
Rada města 5.2.2018 schválila:
99/10 Podání žádosti na Státní plavební správu Praha o vydání zákazu provozu plavidel s motorovým pohonem
na písnících Lohenice – Mělice
99/11 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu, uzavřenou
mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku
p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka.
Rada města 5.2.2018 žádá:
99/34 Předsedy osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28.2.2018 zprávu o
činnosti výboru za rok 2017, která bude součástí výroční Zprávy o činnosti města a jeho orgánů za rok 2017.
99/35 Předsedy komisí a výborů o předložení písemného návrhu (vlastnoručně podepsaného) s určením výše
odměny pro jednotlivé členy řízené komise/výboru v rámci stanoveného limitu za jejich práci v komisi/výboru
v roce 2017 a to v termínu do 15.2.2018.
Zastupitelstvo města 15.2.2018 schválilo:
29. Výplatu odměn členům výboru kontrolního, majetkového, finančního, osadního výboru Lohenice, Mělice a
Klenovka za jejich práci v roce 2017 dle předložených návrhů.
II. Schvaluje:
1. Uspořádání setkání občanů městské části Klenovka v místním kulturním zařízení dne 10.3.2018 od 19.00
hodin s kulturním programem.
2. Uspořádání čtení z kroniky obce Klenovka se zahájením dne 16.3.2018 od 18 hodin.
III. Projednal:
1. Inventarizace byla provedena do 31.1.2018.
2. Požadavek na technické služby města Přelouče na odvezení staré čalouněné pohovky odhozené naproti
bývalé hájovně na odbočce za silnice III. třídy č. 32216 (Klenovka – Veselí) cca 20 m od silnice směrem ke
Štěpánovu.
3. Požadavek na technické služby města Přelouče na prořezání stromového a keřového porostu, který
zasahuje do vozovky a zužuje průjezdný profil místní komunikace z Klenovky na komunikaci vedoucí ze
Štěpánova do Přelouče.
4. Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení se koná v Klenovce
na místním parkovišti v sobotu 31.března 2018 v 9:00-9:20 hodin.
5. Svoz větví v obci Klenovka bude v pondělí 26.3.2018.
6. Svoz bioodpadu bude každou středu počínaje 14. týdnem od 2.dubna do 8.dubna 2018. a kontejneru na
bioodpad v chatové oblasti Březiňák v 17., 21., 25., 29., 33., 37., 41,. a 45. týdnu.
7. Seznam míst zpětného odběru pneumatik je v Přelouči ve firmách Profi Auto c.z., Novák Přelouč s.r.o.
a Avia Motors s.r.o.
8. Příští jednání osadního výboru bude 23.3.2018 v 19.00 hodin.
V Klenovce 23.2.2018
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

