Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 2.9.2016
Přítomni: Vachek Michal, Krutská Věra, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Veselý Pavel, Ing. Doleček Ivo
Omluven: Ziegler Stanislav,
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání rady města 11.7.2016, 1.8.2016, 22.8.2016.
2. Nový web www.klenovka.cz je postupně doplňován.
II.
1.

2.

Schvaluje:
S ohledem na prázdninové aktivity dětí změnu termínu uspořádání dětského dne k ukončení školních
prázdnin z 27.8.2016 na sobotu 3.9.2016 – účast hasičů projedná p. Vachek a účast městské policie
projedná p. Ziegler, malování tváří zajišťuje pí. Veselá. Občerstvení pro děti a vyhlášení akce zajistí p.
Vachek. Začátek dětského dne ve 14 hodin. Brigáda na přípravu bude v pátek 2.9.2016 v 18 hodin.
Obyvatelé části Klenovky – chatové oblasti Březiňský rybník vznesli požadavek na zajištění kontejneru na
bioodpad a umístění ke stávajícímu kontejneru na směsný odpad. Vzhledem k tomu, že z údržby zeleně
na zahrádkách zde vzniká značné množství biologického odpadu, který je pak z části umísťován do
stávajícího kontejneru a z větší části rozvážen po okolním lese, doporučuje osadní výbor tuto situaci řešit.
Požadavek projedná p. Vachek s MÚ Přelouč.

III. Projednal:
1. V souvislosti s akcí rekonstrukce veřejného osvětlení v městské části Klenovka je nutné zajistit elektrické
připojení – zásuvku, pro osvětlení vánočního stromu. U stávající osvětlení je toto zajištěno, při zapojení
nového osvětlení bude stávající osvětlení odpojeno a nebude možné zásuvku v zimě použít. Řešení s
technickými službami projedná p. Ziegler.
2. Nespokojenost občanů a osadního výboru s průběhem rekonstrukce veřejného osvětlení a uvedení
nového osvětlení do provozu. V porovnání s předchozím staven je situace horší, protože v některých
částech obce nesvítí osvětlení žádné. Poškozené chodníky a trávníkové plochy nejsou realizační firmou
stále opraveny a uvedeny do řádného stavu. Osadní výbor žádá o informaci o předpokládaném datu
předání investice do užívání a zahájení provozu. Obdobná situace je s opravou zapadlých kanálových
vpustí. Zároveň žádá osadní výbor vysvětlení, jaký bude další postup s opravou mostu mezi Klenovkou a
Přeloučí.
3. Připomínky občanů k údržbě chodníků. Chodníky jsou po výstavbě osvětlení zase o něco víc rozbité,
chybějící obrubníky jsou stejně nebezpečné jako obrubníky rozbité. Chodníky u požární nádrže i v dalších
částech jsou přes trvající sucho zarostlé plevelem. Chybí zcela postřik herbicidem a údržba trávníků na
veřejných plochách je rovněž nedostačující. Osadní výbor žádá o provedení řádné údržby komunikací,
chodníků a zatravněných veřejných ploch obdobně jako je prováděna v Přelouči.
4. Smlouvu s p.Ing. Švábem na sekání dětského hřiště a okolí kulturního zařízení projedná p. Vachek
s MěÚ Přelouč.
5. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
6. Prověřit na správě majetku možnost pořízení vývěsky k tenisovému hřišti – projedná p. Vachek.
7. Veřejnou schůzi s občany Klenovky uspořádá v místním kulturním zařízení osadní výbor 15.10.2016
v 17.00 hodin. Tématem je projednání námětů na zvelebení obce a požadavků na údržbu, opravy a
investice na rok 2017.
8. Příští jednání osadního výboru bude 7.10.2016 v 19,30 hodin.
V Klenovce 2.9.2016
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

