Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 13.11.2015
Přítomni: Zeman Lukáš, Ing. Pavlas Jiří, Doleček Ivo, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav,
.
Veselý Pavel
Omluveni: Vachek Michal
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva Města Přelouč dne 22.10.2015 a rady města Přelouč dne
22.10.2015
2. Informaci starostky Bc. Burešové k zápisu z jednání osadního výboru z 15.10.2015 a kladně
hodnotí aktivní přístup města při zajištění dílčích oprav silnice III. třídy 32216 a místní
komunikace z Klenovky do Valů.
3. Negativní vyjádření společnosti Kiekert k žádosti v rámci akce „KIEKERT podporuje své
zaměstnance i v roce 2015“.
4. Oznámení o dokončení opravy katastrálního operátu – vyhlásí rozhlasem p. Vachek
II. Schvaluje:
1. Návrh struktury webové stránky obce - městské části Klenovka. Bližší informace ke zřízení
webové prezentace obce a osadního výboru projedná s IT specialistou Městského úřadu p.
Ing. Šváb.
2. Uspořádání mikulášské besídky pro děti s karnevalem v maskách dne 5.12.2015 od 18 hodin
v sále kulturního zařízení.
Balíčky pro děti v hodnotě do 65,- Kč/ks zajistí p. Veselý.
III. Projednal:
1. Žádost Městského úřadu, aby osadní výbor zajistil písemný závazek občanů (rodin) dle
jednotlivých domů (přípojky) o připojení na splaškovou kanalizaci s tím, že musí být zřejmý
zájem cca 99% domů (přísné podmínky dotace). V současné době se již zpracovává studie
napojení Klenovky na ČOV Přelouč. Projektovou dokumentaci bez potřebného zájmu občanů
není možné zadat ke zpracování.
1.1. Informaci občanům Klenovky o možnosti vybudování splaškové kanalizace vyhlásí p. Vachek
do 22.11.2015. Současně bude tato informace předána v písemné formě občanům a
vyvěšena ve vývěsce osadního výboru.
1.2. Členové osadního výboru navštíví podle zpracovaného seznamu jednotlivé domy (č.p.) a
zajistí vyjádření obyvatel Klenovky k závazku, že v případě výstavby splaškové kanalizace
v Klenovce připojí na vlastní náklady svoji nemovitost do kanalizačního systému.
Termín zajištění vyjádření: do 15.12.2015
IV. Osadní výbor městské části Klenovka žádá Městský úřad o:
1. Zajištění úklidu spadaného listí z chodníků a komunikací v Klenovce.
2. Zajištění opravy pouličního osvětlení v Klenovce u č.p. 29 (proti transformátoru)
Příští jednání osadního výboru bude 11.12.2015 v 19 hodin.
V Klenovce 13.11.2015
Zapsal: Jiří Pavlas
Lukáš Zeman
předseda osadního výboru

