
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 9.12.2016 
 
Přítomni:   Vachek Michal, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav                 
Omluven:  Krutská Věra, Veselý Pavel,  
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 

I. Bere na vědomí: 
1. Informaci ze zasedání rady města 28.11.2016 a 5.12.2016. 

Rada města schválila mimo jiné 28.11.2016: 
62/18   Souhlas se zavedením svozu bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru od zahrádkářů 
chatové oblasti Březiňák v období nádobového svozu bioodpadu dle předloženého návrhu. 
62/19  Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Přelouče na rok 2017 jako vyrovnaný, kdy příjmy 
i výdaje budou činit 159.750 tis. Kč. 
Rada města souhlasí mimo jiné 5.12.2016: 
63/45   S cenovou nabídkou společnosti IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 
Hradec Králové, IČ: 27482782, na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
na veřejné části kanalizačních přípojek splaškové kanalizace v místních částech Klenovka a Štěpánov 
ve výši 2.500 Kč/projekt 1 kanalizační přípojky plus 21% DPH. 

2. Mikulášská besídka pro děti 3.12.2016 je hodnocena jako velmi vydařená. Proti minulému roku byla větší 
účast dětí i jejich doprovodu. Osadní výbor děkuje všem, kdo se zasloužili o hladký průběh. 
 

II. Schvaluje: 
1. Pořízení dárkových balíčků v hodnotě do 500,- Kč paní Šimkové za péči o okolí křížku a paní Veselé za 

aktivní pomoc při akcích pro děti. Zajistí p. Pavlas. 
2. Žádost na Městský úřad Přelouč o umístění jména pana Jana Čepily na památník přeloučským občanům 

vzhledem k tomu, že Klenovka je městskou částí Přelouče. 
3. V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště. 
4. Zakoupení další části stínící sítě na oplocení tenisového hřiště do 4.000,- Kč. 
5. Nákup průmyslového vysavače pro úklid kulturního zařízení v Klenovce v hodnotě do 10.000,- Kč. 
6. S uzavřením smlouvy na pronájem sálu 7.1.2017 s panem Beskybou. 

 
III. Projednal: 
1. Bylo zapojeno osvětlení vánočního stromku u požární nádrže. 
2. Smlouvu s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení projednal p. Vachek 

s Městským úřadem Přelouč – smlouva bude Městským úřadem připravena do 31.12.2016. 
3. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení 

tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek. 
4. Informaci o projednání postupu řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy 

kulturního zařízení v Klenovce. 
5. Budou ověřeny možnosti účasti dětí na lednové Tříkrálové sbírce.  
6. Příští jednání osadního výboru bude 20.1.2017  v 19,00 hodin.  

 
V Klenovce 9.12.2016 
Zapsal: Jiří Pavlas 
      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 
 
 
 

 


