Zápis č. 1/2020 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 24.1.2020
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,
Tyler Stanislav
Omluven: Zeman Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 17.12.2019 a rady města 2.12., 17.12.2019, 6.1. a
20.1.2020
Z jednání rady města 2.12.2019:
29/2/2019 Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně
závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
29/3/2019 Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města Přelouče schválit a vydat Obecně
závaznou vyhlášku města Přelouče č. 7/2019 o místním poplatku ze psů.
29/7/2019 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2020.
29/17/2019 Bezúplatný převod vodovodu
I. Rada města schvaluje bezúplatný převod vodovodu na pozemcích p.č. 72/39 a p.č. 244/3 oba v k.ú.
Klenovka, z vlastnictví PSK Investment, s.r.o., IČO 07386460, se sídlem Školská 228, Pardubice do
vlastnictví města Přelouč.
II. Rada města schvaluje darovací smlouvu č. 19/41, uzavíranou mezi společností PSK Investment, s.r.o.,
IČO 07386460 a městem Přelouč na darování vodovodu na pozemcích p.č. 72/39 a p.č. 244/3 oba v k.ú.
Klenovka.
III. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy dle usnesení č. 29/17/2019-II.
T: 31.1.2020
29/21/2019 Požadavky na rozpočet pro rok 2020
I. Rada města bere na vědomí celkový přehled požadavků komisí místní samosprávy, osadních výborů a
příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na
rok 2020.
29/22/2019 Pořízení projektových dokumentací na rekonstrukce městských komunikací v roce 2020
I. Rada města souhlasí s pořízením dále uvedených projektových dokumentací na rekonstrukci či
výstavbu městských komunikací v roce 2020:
- rekonstrukce a výstavba chodníků v Klenovce (předpokládané náklady na projektovou dokumentaci a
realizaci činí cca 5 100 000,00 Kč).
29/25/2019 Dodatek č.2 SoD „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“
I. Rada města schvaluje Dodatek č.2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekontrukce veřejného
osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodavatelem Mopos Communications, a.s., se sídlem Rokycanova
2798, 53002 Pardubice, IČO 26222396, kterým se navyšuje cena o 12 794,00 Kč bez DPH, 15481,00 Kč
včetně DPH, z důvodu koordinace nového veřejného osvětlení s probíhající výstavbou RD v části
Třešňovka.
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o díle usnesení č. 29/25/2019-I.
T: 20.12.2019
29/26/2019 Zápis OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 18.10.2019.
Z jednání rady města 17.12.2019:
30/4/2019 Výplata odměn členů komisí a výborů za rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit limitní výši odměn komisí rady a výborů
zastupitelstva města, která bude rozdělena mezi jednotlivé členy komise/výboru.
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II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit předsedům výborů a komisí předložit v termínu do
31.1.2020 na sekretariát Městského úřadu Přelouč písemný návrh odměn určených k výplatě členům
řízené komise/výboru za práci v roce 2019.
30/15/2019 Zápis OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 9/2019 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 29.11.2019.
Z jednání zastupitelstva města 17.12.2019:
VII./4/2019 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č. 8/2019
ze dne 18.10.2019 a č. 9/2019 ze dne 29.11.2019.
VII./7/2019 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 7/2019
o místním poplatku ze psů.
VII./8/2019 Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
VII./11/2019 Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2020
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Přelouče na rok 2020. Rozpočet bude schodkový s tím, že
příjmy rozpočtu činí 217 241 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 250 288 tis. Kč. Schodek ve výši 33 647 tis. Kč
bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
VII/14/2019 Výplata odměn členů komisí a výborů za rok 2019
Zastupitelstvo města schvaluje limitní výši odměn komisí rady a výborů zastupitelstva města, která bude
rozdělena mezi jednotlivé členy komise/výboru.
Zastupitelstvo města ukládá předsedům výborů a komisí předložit v termínu do 31.1.2020 na sekretariát
Městského úřadu Přelouč písemný návrh odměn určených k výplatě členům řízené komise/výboru za práci
v roce 2019.
Z jednání rady města 20.1.2020
32/9/2020 Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o registraci akce
a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních
vod do Lohenic“.
32/16/2020 II. Rada města žádá předsedy Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka předložit
nejpozději do 29.2.2020 zprávu o činnosti výboru za rok 2019, která bude zveřejněna jako součást výroční
zprávy o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2019.
Znění zápisu do Kroniky městské části Klenovka za rok 2019, předložené kronikářkou pí. Veselou.
Tradiční novoroční hokejbalové utkání se uskutečnilo dne 1.1.2020 od 13.00 hodin na parkovišti u místního
kulturního zařízení s ochutnávkou novoročního ovaru.
Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách a s živou hudbou skupiny Adrenalin se uskutečnila
7.12.2019 od 17.00 hodin.
15. ročník turnaje ve stolním tenisu úspěšně proběhl v kulturním zařízení v Klenovce dne 11.1.2020.
Dne 17.1.2020 byla provedena inventura majetku za účasti pracovnice Městského úřadu Přelouč.
Dne 31.12.2019 se uskutečnilo setkání občanů s živou hudbou k tanci i poslechu na závěr roku.
Rozdělení finančních prostředků osadních výborů na rok 2020.
Od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 se hradí místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psa za rok
2020.
- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech 600,- Kč
- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není přihlášena žádná fyzická osoba 600,- Kč.
- Místní poplatek za psa přihlášeného v obci
a) Za prvního psa držitele přihlášeného v obci v městské části Klenovka 120,- Kč
b) Za druhého a každého dalšího psa v městské části Klenovka 360,- Kč

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Výtah z Kroniky městské části Klenovka za rok 2019, předložený kronikářkou paní Veselou, který předá
předseda osadního výboru pí. Vítkové na Městský úřad Přelouč.
2. Osadní výbor souhlasí s uzavřením smlouvy s p. L.Zemanem na sekání určených travnatých ploch
v rozsahu jako v roce 2019.
3. Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka za rok 2019, předloženou předsedou osadního výboru.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 28.2.2020 v 18.30 hodin.
V Klenovce 24.1.2020
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

