Zápis č. 3/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 25.3.2021
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Tyler Stanislav, Zeman Lukáš
Omluven: Ing. Šváb Miroslav

I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady města 1.3. a 15.3.2021
Z jednání rady města 15.3.2021:
62/16/2021 Stanovisko města Přelouče k rekonstrukci nádražní budovy
I. Rada města doporučuje zachovat současný ráz nádražní budovy v Přelouči.
2. Antigenní testování v Přelouči
MUDr. Radoslav Svoboda provádí testování na Covid-19 pomocí antigenních testů. Test každý třetí den
plně proplácí zdravotní pojišťovna. Bude se testovat každý týden – přesný den a čas testování je nutné
domluvit na tel. čísle 605 876 903 mezi 9.00 a 15.00 (Po-Pá). V případě negativního výsledku dostane
občan potvrzení, které platí po dobu 5 dní. S sebou – Kartičku zdravotní pojišťovny a Občanský průkaz.
Nová adresa testování: Masarykovo náměstí 25, Přelouč (pod podloubím). Další možnost testování
v Přelouči nabízí Zubní Rosnička s.r.o, Sladkovského 420, Přelouč , tel. číslo 733 604 654.
3. Český statistický úřad zveřejnil informace o „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021“
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území
České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami v termínu do 9.4.2021 a kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
4. Jarní svoz větví v Klenovce v pondělí 29.března 2021. Svoz bude probíhat od pondělí do pátku
v závislosti na množství, větve musí být před domem již v pondělí, není možné se vracet víckrát na
jedno místo
5. Osadní výbor zajistil distribuci letáků k internetové televizi pro seniory „Hurá televize“.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Osadní výbor souhlasí s umístěním basketbalového koše u budovy kulturního.
2. Osadní výbor vyjadřuje poděkování odboru životního prostředí za zprostředkování vyjádření k provozu
biodegradační plochy Štěpánov v katastru obce Klenovka a provádění kontroly vlivu tohoto pracoviště
na životní prostředí.
3. Osadní výbor pověřuje ing. Skalu k jednání o zajištění správy rezervačního systému víceúčelového
antukového kříště a jednání k zajištění údržby a správy tohoto hřiště.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Osadní výbor žádá o zasílání dokumentů týkajících se změn územního plánu v příslušné místní části,
aby se mohl vyjádřit k návrhům územně plánované dokumentace tak, jak mu to dovolují jeho práva
obsažené v pravidlech pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města.
2. Dle vyjádření p. Šífa úpravu povrchu betonové plochy u antukového hřiště dokončí v r.2021.
3. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 23.4.2021 v 18.00 hodin.
V Klenovce 25.3.2021
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

