Zápis č. 3/2020 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 22.5.2020
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,
Tyler Stanislav, Zeman Lukáš,
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 19.5.2020 a rady města 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5. a
6.5.2020
Z jednání zastupitelstva města 19.5.2002:
X./5/2020 Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Mělice
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu
č. 2/2020 ze dne 6.3.2020.
X./¨7/2020 Majetkové převody
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce, z vlastnictví společnosti KK
Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem Průmyslová 647, Chrudim, do vlastnictví města.
II. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu č. 20/19, uzavíranou mezi společností KK Investiční,
s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na darování komunikace, dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného
osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce.
III. Zastupitelstvo města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle usnesení
č. X./7/2020-II.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62, p.č. 16/63, p.č. 16/64,
p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č. 16/71, p.č. 16/72, p.č. 16/73, p.č.
16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka, společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem
Průmyslová 647, Chrudim, za cenu 2 861 200,- Kč.
V. Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu č. 20/20, uzavíranou mezi společností KK Investiční,
s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62, p.č. 16/63,
p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č. 16/71, p.č. 16/72, p.č.
16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka.
VI. Zastupitelstvo města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení č. X./7/2020-V.
X./¨13/2020 Petice za zachování historické hodnoty Masarykova náměstí a přehodnocení rozhodnutí
zastupitelstva města Přelouče ve výběru projektu nové knihovny
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí petici za zachování historické hodnoty Masarykova náměstí a
přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva města Přelouče ve výběru projektu nové knihovny, kterou
podepsalo 215 občanů, kteří jsou, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000 Sb. o
obcích, oprávněni požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti. Po projednání Petice
zastupitelstvo konstatuje, že petice vyjadřuje názor cca 3 % z cca 7300 oprávněných občanů města (tj.
občanů starších 18 let s trvalým pobytem v Přelouči) a nevyjadřuje tedy většinový názor občanů města.
Z toho důvodu zastupitelstvo setrvává na původně vybraném projektu knihovny.
Z jednání rady města 9.3.2020:
36/9/2020 Pravidla pro nakládáni s majetkem a finančními prostředky OV a KMS
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními
prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv, platná od 29.4.2020.
Z jednání rady města 23.3.2020
37/10/2020 Zřízení věcného břemene
IX. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni k pozemkům p.č. 16/6, p.č. 16/22, p.č. 16/9, p.č. 16/59, p.č. 16/58, p.č. 16/41, p.č. 226/2, p.č.
226/3, p.č. 16/57, p.č. 16/3, p.č. 16/72, p.č. 16/70, p.č. 16/68, p.č. 16/66, p.č. 16/64, p.č. 16/62, p.č. 16/60,
p.č.16/61, p.č. 16/63 a p.č. 16/65, vše v k.ú. Klenovka.

X. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č.
37/10/2020-IX. T: 30.4.2020
37/13/2020 Zápis OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 6.3.2020
Z jednání rady města 6.4.2020
38/10/2020 Zřízení věcného břemene
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod komunikace, dešťové
kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů
v Klenovce, z vlastnictví společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461, se sídlem Průmyslová 647,
Chrudim, do vlastnictví města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 20/19, uzavíranou mezi společností
KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na darování komunikace, dešťové kanalizace,
vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62,
p.č. 16/63, p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č. 16/71, p.č.
16/72, p.č. 16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka, společnosti KK Investiční, s.r.o., IČ
03115461, se sídlem Průmyslová 647, Chrudim, za cenu 2 861 200,- Kč.
IV. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 20/20, uzavíranou mezi společností
KK Investiční, s.r.o., IČ 03115461 a městem Přelouč, na prodej pozemků p.č. 16/60, p.č. 16/61, p.č. 16/62,
p.č. 16/63, p.č. 16/64, p.č. 16/65, p.č. 16/66, p.č. 16/67, p.č. 16/68, p.č. 16/69, p.č. 16/70, p.č. 16/71, p.č.
16/72, p.č. 16/73, p.č. 16/74, p.č. 16/75, vše v k.ú. Klenovka.
38/13/2020 Prominutí nájemného
Rada města schvaluje prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 19 v Klenovce p. P.K.,
bytem Přelouč z důvodu nemožnosti využívat pronajatý prostor pro účely stanovené v nájemní smlouvě po
dobu trvání nouzového stavu.
38/13/2020 Omezení tonáže na mostě Valy – Mělice pro tranzitní dopravu nad 12 tun.
Rada města ukládá starostce města zaslat vlastníkovi komunikace III/32219 požadavek na stanovení
dopravního značení na mostě Valy – Mělice na omezení tonáže pro tranzitní dopravu nad 12 tun z důvodu
zajištění bezpečnosti chodců a probíhající výstavby splaškové kanalizace na komunikaci III/32218
v Mělicích.
Z jednání rady města 4.5.2020:
40/14/2020 Vyjádření SÚS PK k požadavku města na omezení tonáže na mostě Valy – Mělice
I. Rada města bere na vědomí odpověď Správy a údržby silnic PK k požadavku města na omezení
tranzitní dopravy pro vozidla nad 12 t na novém mostu Valy – Mělice.
Z jednání rady města 6.5.2020:
41/2/2020 Zadávací řízení VZ „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpad. vod do Lohenic“
I. Rada města rozhoduje v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice
s převedením odpad. vod do Lohenic“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Společnost
Mělice (správce Suchý s.r.o.), Komenského nám.12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201, s nabídkovou cenou
36 967 819,56 Kč bez DPH. Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, který je uveden
v protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek.
2. Informaci z jednání k obecním kronikám s Mgr. Hlouškem ze Státního okresního archivu Pardubice.
Osadní výbor Klenovka předal SOA Pardubice elektronickou verzi kroniky obce Klenovka a požádal SOA
Pardubice o naskenovanou tištěnou nebo elektronickou kopii školních kronik obce Klenovka.
3. Třetí ročník tradiční Svatojiřské cyklojízdy, který se měl konat 25.4.2020, byl odložen z důvodu
pandemické situace na termín 30.5.2020 při zachování stanovených opatření.
4. Tradiční setkání občanů Klenovky se konalo v sobotu 7.3.2020 v místním kulturním zařízení se zajištěním
živé hudby a občerstvení.
5. Poděkování za zajištění provizorní opravy místní komunikace a cyklostezky mezi obcemi Klenovka a Valy.

6. Dle výsledků kontroly požárního zabezpečení a BOZP bude prostor bývalé hasičské zbrojnice uklizen při
příští brigádě.
7. Tradiční pálení čarodějnic bylo z důvodů vyhlášení nouzového stavu a stanovených opatření zrušeno.
8. Žádost p. Nováka o stanovení místa pro výsadbu stromů za stromy pokácené na jeho pozemku. Osadní
výbor navrhuje umístit novou výsadbu v prostoru za tenisovým hřištěm u lesa k Valům.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Pronájem kulturního zařízení v Klenovce ve dnech 18.-20.9.2020 panu Ing. L. Skalovi
2. Zakoupení stínovek pro ochranu větru v ceně 110,00 EUR a zavlažovače Gardena v ceně 1349,- Kč pro
údržbu tenisového hřiště.
3. Žádost na Technické služby města Přelouče o provedení ošetření chodníků v obci, které zarůstají trávou a
plevelem.
4. Žádost o opravu rozpadající se konstrukce informační tabule s turistickou mapou Klenovky.
5. Trvající požadavek na umístění zpomalovacích retardérů v ulici od č.p. 45 k č.p. 60.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu chodníků, aby
tyto porosty upravili tak, aby nebyla omezována chůze po těchto komunikacích.
2. Osadní výbor žádá spoluobčany, kteří parkují vozidla na chodníku, aby umístili zaparkovaná vozidla tak,
aby nebyly omezována chůze po chodníku.
3. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 19.6.2020 v 18.30 hodin.
V Klenovce 22.5.2020
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

