Zápis č. 5/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 30.5.2019
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Pavel, Kašpar Jiří, Ing. Pavlas Jiří, Bažant Miloslav,
Omluven: Ing. Šváb Miroslav, Zeman Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 23.4.2019 a rady města 23.4., 29.4. a 13.5.2019.
Z jednání zastupitelstva města 23.4.2019:
III./4/2019 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska dle č. 2/2019 ze schůze OV Klenovka ze dne
22.2.2019 a č. 3/2019 ze dne 29.3.2019.
III./9/2019 Majetkové převody
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 244/1 o výměře 13 m², p.č. 244/2 o výměře 19 m², p.č.
240/10 o výměře 24 m², odděleného z pozemku p.č. 240/1, p.č. 240/15, odděleného z pozemku p.č. 240/6 a
p.č. 5/4 o výměře 36 m², odděleného z pozemku p.č. 5/2, vše v k.ú. Klenovka, Mgr. et. Mgr. P.F.Š., Dis,
bytem Pardubice, za cenu 31 440,00 Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene č. 19/15, uzavíranou
mezi městem Přelouč a Mgr. et. Mgr. P.F.Š., Dis, bytem Pardubice, na prodej pozemků p.č. 244/1, p.č.
244/2, p.č. 240/10, 240/15 a p.č. 5/4, vše v k.ú. Klenovka.
Zastupitelstvo města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene č. 19/15 dle usnesení č. III./9/2019-VIII.
T: 31.5.2019
III./10/2019 Darování kanalizačních přípojek Lhota, Škudly
Zastupitelstvo města schvaluje darování kanalizačních přípojek a darovací smlouvy na darování
kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly, uzavírané mezi městem Přelouč a vlastníky
připojovaných nemovitostí ve smyslu usnesení č. III./10/2019-1 až III./10/2019-XC.
Zastupitelstvo města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření darovacích smluv na darování částí kanalizačních
přípojek dle usnesení č. III./10/2019-1 až III./10/2019-XCI.
T: 31.12.2019
III./13/2019 Vydání zrušení „Regulačního plánu Přelouč - Klenovka“
Zastupitelstvo města vydává zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“ formou „Opatření obecné
povahy číslo OOP 1/2019“.
III./21/2019 Rezignace člena Osadního výboru Klenovka, volby nového člena
Zastupitelstvo města odvolává na vlastní žádost z funkce člena Osadního výboru Klenovka paní Petru
Kramářovou.
Zastupitelstvo města volí s účinností od 24.4.2019 členem Osadního výboru Klenovka pana Miloslava
Bažanta, bytem Klenovka.
Z jednání rady města 23.4.2019:
13/3/2019 Smlouva o podmínkách provedení stavby
I. Rada města schvaluje dodatek smlouvy o dílo mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na
provedení těžby lesního porostu na pozemku p.č. 41/42 v k.ú. Mělice. Dodatkem se upravuje výše
skutečných nákladů a výnosů vzniklých v souvislosti s těžbou.
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dodatku smlouvy dle usnesení č. 13/3/2019-I.
T: 30.4.2019
Z jednání rady města 29.4.2019:
14/4/2019 Smlouva o podmínkách provedení stavby
I. Rada města schvaluje smlouvu o podmínkách provedení stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a
Pardubickým krajem, opravňující Pardubický kraj umístit stavbu „III/32219 – Mělice – II/333“ na pozemcích
p.č. 41/16, p.č.41/29, p.č. 41/56, p.č. 252/1, p.č. 4/1. p.č.st. 24, p.č. 63, p.č. 41/30 a p.č. 74/6, vše v k.ú.
Mělice, ve vlastnictví města.
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o podmínkách stavby dle usnesení č.
14/4/2019-I.
T: 31.5.2019

2.
3.
4.
5.

14/12/2019 Výstavba domovních kanalizačních přípojek v místní části Mělice
I. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na výstavbu domovní kanalizační přípojky v místní části
Mělice s finanční spoluúčastí města Přelouč pouze pro stávající rodinné a bytové domy s přiděleným číslem
popisným. Ostatní žádosti budou posuzovány individuálně radou města na základě podané žádosti.
Z jednání rady města 8.4.2019:
15/9/2019 Veřejné osvětlení lokality 33 nových rodinných domů v Klenovce
I. Rada města bere na vědomí navržený způsob osvětlení lokality 33 nových rodinných domů v Klenovce
klasickými výbojkovými svítidly.
II. Rada města souhlasí s pořízením LED svítidel s dálkovým ovládáním jejich provozu dle koncepce
veřejného osvětlení pro lokalitu 33 nových rodinných domů v Klenovce s rozdílovým doplatkem jejich ceny
na náklady města ve výši cca 350.000,00 Kč.
Pálení čarodějnic proběhlo úspěšně dne 30.4.2019 se zajištěním občerstvení pro děti a bohatou účastí dětí i
dospělých.
Požadavek na instalaci zesílené konstrukce na západní straně tenisového hřiště byl realizován.
Cyklistická akce „Svatojiřská jízda II.“ byla v sobotu 4.5.2019 úspěšná i přes nepřízeň počasí.
Další cyklistická akce „Hledáme naše kořeny II.“ startuje v sobotu 22.6.2019 v 9.30 hodin.

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Trvá požadavek na opravu opadané omítky na kulturním zařízení.
2. Trvá požadavek na betonovou plochu pro tréninkové tenisové hřiště pro děti dle návrhu, předaného paní
Mencové, včetně požadavku na přemístění basketbalového koše od kulturního zařízení.
3. Autobusový zájezd na hrad a zámek Staré hrady v sobotu 15.6.2019 v 8,00 hodin. Přihlášeno k 30.5.2019
zatím 34 účastníků. Případní další zájemci se mohou do 7.6.2019 přihlásit u p. Ing. Skaly a p. Bažanta Mil.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Stromový a keřový porost, který zasahoval do vozovky a zužoval průjezdný profil místní komunikace,
vedoucí ze Štěpánova do Přelouče, byl prořezán dle požadavku. Osadní výbor děkuje tech. službám za
zajištění.
2. Požadavek na doplnění tůjí k oplocení tenisového hřiště byl předán na odbor živ. prostředí – p. Ferjanec.
3. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu chodníků, aby
tyto porosty upravili tak, aby nebyl omezována chůze po těchto komunikacích.
4. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 5.7.2019 v 18.00 hodin.
V Klenovce 30.5.2019
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

