Zápis č. 1/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 25.1.2019
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Pavel, Kašpar Jiří, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,
Omluveni: Kramářová Petra, Zeman Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 18.12.2018 a rady města 7.1. a 21.1.2019.
Zastupitelstvo města 18.12.2018 schválilo:
07 Prodej pozemku p.č. 240/11 v k.ú. Klenovka o výměře 52 m² p.O.H., bytem Přelouč, za cenu 12 480,- Kč.
08 Kupní smlouvu č. 18/30 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. O.H. bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č.
240/11 v k.ú. Klenovka.
09 Prodej pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka o výměře 62 m² p.V.K., bytem Přelouč, za cenu 14 880,- Kč.
10 Prodloužení lhůty p. V.K., Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně poplatků s tím souvisejících, za odkup
pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka dle splátkového kalendáře, nejpozději do 30.11.2021.
11 Kupní smlouvu č. 18/35 uzavřenou mezi městem Přelouč a p.V.K., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č.
240/12 v k.ú. Klenovka.
12 Prodej pozemku p.č. 240/13 v k.ú. Klenovka o výměře 48 m² p. M.K., bytem Přelouč, za cenu 11 520,- Kč.
13 Kupní smlouvu č. 18/28 uzavřenou mezi městem Přelouč a p.M.K., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č.
240/13 v k.ú. Klenovka.
14 Prodej pozemku p.č. 240/14 v k.ú. Klenovka o výměře 29 m² MUDr. D.K. a Ing. P.K., oba bytem Pardubice,
za cenu 6 960,00 Kč.
15 Kupní smlouvu č. 18/29 uzavřenou mezi městem Přelouč a MUDr. D.K. a Ing. P.K., oba bytem Pardubice,
na prodej pozemku p.č. 240/14 v k.ú. Klenovka.
26 A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
27 Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
28 Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů a komisí v místních částech města.
Zastupitelstvo města 18.12.2018 rozhodlo o pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.
Zastupitelstvo města 18.12.2018 zřídilo v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.
Zastupitelstvo města 18.12.2018 určilo:
03 Že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.
04 Členy Osadního výboru Klenovka Ing. Libora Skalu, Ing. Jiřího Pavlase, Lukáše Zemana, Jiřího Kašpara,
Ing. Miroslava Švába, Pavla Bažanta a Petru Kramářovou.
Zastupitelstvo města 18.12.2018 zvolilo:
02 Předsedou Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu.
04 S účinností od 19.11.2018 členem finančního výboru pana Stanislava Zieglera.
Z jednání Rady města dne 21.1.2019:
7/19/2019 Zápis z jednání OV Klenovka
I. Rada města 21.1.2019 vzala na vědomí:
zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 21.12.2018
II. Rada města 21.1.2019 uložila:
p. Manželovi prověřit s vlastníkem komunikace možnost řešení požadavku dle bodu II./2 zápisu ze dne
21.12.2018
T: 28.2.2019
7/28/2019 Zpracování zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2018
II. Rada města žádá:
předsedy Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit nejpozději do 28.2.2019 zprávu o činnosti
výboru za rok 2018, která bude zveřejněna jako součást výroční zprávy o činnosti města, jeho orgánů a
zařízení za rok 2018.
2. Doplnění znění zápisu do Kroniky městské části Klenovka za rok 2018, předložené kronikářkou pí. Veselou.
3. Novoroční hokejbalové utkání s občerstvením mělo hojnou účast aktivních i přihlížejících sportovců.
4. Tradičního turnaje ve stolním tenisu 19.1.2019 se zúčastnilo 15 aktivních sportovců a řada fanoušků.

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Výtah z Kroniky městské části Klenovka za rok 2018, Předložený kronikářkou paní Veselou, který předá
předseda osadního výboru pí. Vítkové na Městský úřad Přelouč.
2. Požadavek 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). Vozovka je v prostoru nad propustkem bez
krajnice, přímo na okraji asfaltového krytu vozovky je cca 1,5 m hluboký vybetonovaný propustek pod silnicí,
který ústí do dalšího propustku pod betonovou podezdívkou zahrady č.p.1. Tato část je v mírně pravotočivé
zatáčce a případný pád hrozí vážným zraněním cyklistů, protože zde nejde o travnatý příkop. Osadní výbor
navrhuje místní šetření a pozvat k řešení dopravního specialistu. Fotografickou dokumentaci současného
stavu předá předseda osadního výboru panu Manželovi na Městský úřad Přelouč.
3. Požadavek na přemístění volejbalového koše na nové místo a úpravy dle návrhu – projedná předseda
osadního výboru s MěstÚ.
4. Požadavek na technické služby města Přelouče na prořezání stromového a keřového porostu, který zasahuje
do vozovky a stále více zužuje průjezdný profil místní komunikace z Klenovky na komunikaci vedoucí ze
Štěpánova do Přelouče – projedná předseda osadního výboru s MěstÚ.
5. Uzavření smlouvy na sekání určených ploch v roce 2019 v rozsahu stejném jako v roce 2018 s p. Jakubem
Švábem – projedná předseda osadního výboru s MěstÚ.
6. Uspořádání setkání občanů městské části Klenovka dne 9.3.2019 v místním kulturním zařízení s kulturním
programem.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Informaci o předání majetku v evidenci osadního výboru a provedené inventuře Městským úřadem Přelouč.
2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 22.2.2019 v 18.30 hodin.
V Klenovce 25.1.2019
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

