Zápis č. 3/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 29.3.2019
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Pavel, Kašpar Jiří, Ing. Pavlas Jiří, Zeman Lukáš
Omluveni: Ing. Šváb Miroslav, Kramářová Petra
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 26.2.2019 a rady města 26.2., 11.3. a 25.3.2019.
Z jednání zastupitelstva města 18.12.2018:
II./4/2019 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska ze zápisu Osadního výboru Klenovka ze dne
21.12.2018
II./7/2019 Majetkové převody
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka o výměře 78 m², odděleného
z pozemku p.č. 16/40 v k.ú. Klenovka na základě geometrického plánu č. 171-2/2017, z vlastnictví p. O.Ú.,
bytem Přelouč, za cenu 19 500,00 Kč
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 19/03 mezi p. O.Ú. bytem Přelouč a městem Přelouč, na
odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka.
Zastupitelstvo města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy č. 19/03 dle usnesení č. II./7/2019XVIII.
II./8/2019 Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Mělice a části Lohenic
Zastupitelstvo města schvaluje znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci kanalizační přípojky a
vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky vlastníkům připojené nemovitosti), které by měly být
uzavírány s vlastníky nemovitostí v Mělicích a Lohenicích při výstavbě kanalizačních přípojek pro připojení jejich
nemovitostí na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic.
Zastupitelstvo města stanovuje finanční spoluúčast vlastníků nemovitostí při výstavbě kanalizačních přípojek
v místních částech Mělice a Lohenice ve výši 10 000,00 Kč pro každou připojenou nemovitost
Z jednání rady města 11.3.2019:
10/12/2019 Záměr na pronájem pozemků u mělicko-lohenických písníků
I. Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k.ú. Lohenice u Přelouče p. J.Š., bytem
Přelouč, za účelem zajištění parkování vozidel návštěvníků mělicko-lohenických písníků na dobu určitou od
15.5.2019 do 15.9.2019 za cenu minimálně 15 000,00 Kč.
10/15/2019 Dodatky smluv s ŘVC
I. Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o nájmu pozemků v k.ú. Mělice, uzavřené dne 18.8.2014 mezi
městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR. Tímto dodatkem se z důvodu přečíslování
pozemků v katastru nemovitostí aktualizuje výčet pozemků dotčených stavbou „Silniční most přes Labe mezi
Valy a Mělicemi“, které jsou předmětem pronájmu
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy o nájmu dle usnesení č. 10/15/2019-I.
T: 11.3.2019
III. Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Mělice, uzavřené dne 18.8.2014 mezi
městem Přelouč a Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR. Tímto dodatkem se z důvodu přečíslování
pozemků v katastru nemovitostí aktualizuje výčet pozemků dotčených stavbou „Silniční most přes Labe mezi
Valy a Mělicemi“, které jsou předmětem výpůjčky
IV. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce dle usnesení č.
10/15/2019-III.
T: 11.3.2019
10/21/2019 Zápis z jednání OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 22.2.2019
2. Byla provedena oprava střechy kulturního zařízení poškozené větrem. Osadní výbor děkuje za rychlou opravu
p. Vachkovi.
3. Na školení řidičů, pořádaném osadním výborem dne 8.3.2019, bylo přítomno 22 účastníků.
4. Setkání občanů městské části Klenovka dne 9.3.2019 v místním kulturním zařízení s kulturním programem
s účastí 35 přítomných občanů Klenovky a jejich přátel.

5. Odstoupení pí. Petry Kramářové z členství v osadním výboru městské části Klenovka z osobních důvodů.
6. Cyklistická akce Svatojiřská jízda II. startuje v sobotu 27.4.2019 ve 13.30 hodin od kulturního zařízení.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Přípravu a organizaci pálení čarodějnic dne 30.4.2019. Občerstvení pro děti bude zajištěno. Brigáda na přípravu
ohniště bude 19.4.2019 od 9.00 hodin. Vyhlášení akce a brigády p. Skala.
2. Brigádu na úklid dětského hřiště a okolí kulturního zařízení dne 6.4.2019, vyhlásí p. Skala.
3. Požadavek na instalaci zesílené konstrukce na západní straně tenisového hřiště dle dohody s pí. Mencovou.
4. Požadavek na betonovou plochu pro tréninkové tenisové hřiště pro děti dle návrhu, předaného pí Mencové,
včetně požadavku na přemístění basketbalového koše od kulturního zařízení.
5. Nákup motorové pily v ceně do 7000,- Kč
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Trvá 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 – projednal předseda osadního výboru s MěstÚ – přesun termínu na měsíc duben.
2. Dne 19.3. bylo provedeno místní šetření požadavku OV na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III.
třídy č. 32216 (vpravo ve směru jízdy do Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka ochrannými prvky (např. zábradlí) za
účasti pracovníků MěstÚ Přelouč, Technických služeb města Přelouče, SÚS Pardubického kraje a členů
osadního výboru Klenovka. Konstatováno, že požadavek je oprávněný, provedení řeší SÚS Pk. Osadní výbor
děkuje p. Manželovi za organizaci místního šetření.
3. Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení se koná v Klenovce na
místním parkovišti u kulturního zařízení v sobotu 30.března 2019 v 9:00-9:20 hodin.
4. Svoz větví v obci Klenovka bude v pondělí 15.4.2019. Větve je nutné na tento termín připravit před dům, a to
nejdříve víkend před svozem. Samotný svoz větví bude probíhat od pondělí do pátku v závislosti na jejich
množství; větve však musí být před domem již v pondělí, neboť není možné vracet se vícekrát na jedno místo. V
případě větví umístěných později bude technickými službami účtován poplatek za odvoz nebo si majitel větví
bude muset odvoz zajistit sám.
5. Svoz bioodpadu v hnědých plastových popelnicích bude každou středu počínaje dnem 3.dubna 2019.
Ve sběrném dvoře v ulici Pardubické je možné biologicky rozložitelný odpad ukládat celoročně. Provozní doba
sběrného dvora: pondělí 13 – 17 hod, středa 10 – 15 hod, pátek 13 – 17 hod, sobota 8 – 12 hod.
6. Velkoobjemový kontejner na bioodpad bude přistavován v chatové oblasti Březiňák v těchto termínech:

Do velkoobjemového kontejneru lze odložit pouze bioodpad rostlinného původu. Městský úřad žádá občany,
aby zde neodkládali odpad jiný, než pro který je kontejner určený a zároveň aby bioodpad neodkládali mimo
kontejner a vždy vyčkali na jeho přistavení. V případě, že by z technických důvodů došlo k přistavení kontejneru
v jiný den, než je uvedeno v rozpisu, prosí MěstÚ občany o shovívavost.
7. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 26.4.2019 v 18.30 hodin.
V Klenovce 29.3.2019
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

