Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 21.4.2017
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Krutská Věra, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav,
Omluveni: Ing. Doleček Ivo, Veselý Pavel
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.
1.

Bere na vědomí:
Informaci ze zasedání rady města 27.3., 3.4. a 10.4.2017.
Rada města 27.3.2017 schválila:
72/11 Smlouvu o dílo S6/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místních částech Klenovka a Štěpánov
se společností IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782,
za nabídkovou cenu 2.500 Kč bez DPH, 3.025 Kč včetně 21% DPH za projektovou dokumentaci
kanalizační přípojky pro jednu nemovitost.
72/14 Přílohu k provoznímu řádu veřejných dětských hřišť na území města Přelouče a místních částí
(aktualizace 2017).
Rada města 3.4.2017 rozhodla:
73/ 1 Že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou
v Přelouči – 0001 – stavební práce“ podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastník PRVNÍ
STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 46504621, s nabídkovou
cenou 14.349.923,55 Kč bez DPH. Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise, které je
uvedeno v předložené zprávě o hodnocení nabídek.
Rada města 10.4.2017 schválila:
74/12 Pronájem části pozemku p.č. 66/1 v k. ú. Lohenice u Přelouče od 15. 5. 2017 do 15. 9. 2017
p. Miloslavu Vařákovi, Mělice, IČ: 73663913, za nájemné 15.000 Kč.
74/14 Pronájem pozemku na hrázi mezi mělicko-lohenickými písníky za účelem provozování přírodního
koupaliště p. Lukáši Slabému, Semín, IČ: 69169667, za roční nájemné 50.000 Kč.
74/22 Smlouvu o dílo č. S7/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Mělice se společností IKKO Hradec
Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za cenu 439.000 Kč
bez DPH, 531.190 Kč s 21% DPH.
74/23 Smlouvu o dílo č. S8/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na výstavbu kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti v místní části Mělice se společností IKKO
Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27482782, za nabídkovou cenu
2.500 Kč bez DPH, 3.025 Kč včetně 21% DPH, za projektovou dokumentaci kanalizační přípojky
pro jednu nemovitost.

II. Schvaluje:
1. Přípravu a organizaci pálení čarodějnic dne 30.4.2017. Brigáda na přípravu ohniště bude 29.4.2017 od
9.00 hodin. Současně bude provedena údržba prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště.
Vyhlášení akce a brigády a občerstvení pro děti zajistí p. Vachek..
2. Předběžné téma a organizaci dětského dne v sobotu 27.5.2017 nebo 3.6.2017 – pěší výlet „Za prvním
jarním puchýřem“ s cílem Lepějovice, návštěva tréninkového centra p. Myšky ve Valech, závěr na hřišti
v Klenovce, občerstvení pro místní děti do 15 let zdarma, sraz v 8.30 hod na parkovišti, předpokládaný
návrat cca do 16 hodin, přihlásit se k účasti na akci je možné do soboty 20.5.2017 u p. Vachka.
III. Projednal:
1. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
2. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.
3. Osadní výbor žádá MěÚ o urgování opravy silnice III. třídy 32216, poškozené v době kdy probíhala v létě
2015 oprava silnice I/2 Pardubice – Přelouč a přes městskou část Klenovka byla vedena objížďková

4.
5.
6.
7.
8.

trasa, a silnice nebyla dostatečně opravená. Stav této komunikace se po poslední zimě dále zhoršil,
silnice je na mnoha místech v podélném i příčném profilu popraskaná a po zimě se přidaly časté výtluky.
K provozování tenisového hřiště bude zpracován nový rezervační řád a rezervační program na webu
Klenovka.
Osadní výbor žádá MěÚ, aby požádal o umístění dopravního značení „Pozor zvěř“ na komunikaci č. III.
třídy 32216 od sklárny Svoz směr Klenovka a od konce Klenovky ve směru do Přelouče z důvodů
hojného výskytu zvěře na vozovce.
Upozornění na potřebu odevzdání návratek k návštěvě projektanta pro zpracování projektu kanalizační
přípojky do 30.4.2017 vyhlásí místním rozhlasem p. Vachek.
Vyhodnocení akce Ukliďme si Klenovku v rámci akce Ukliďme si Česko dne 8.4.2017.
Příští jednání osadního výboru bude 19.5.2017 v 19.00 hodin.

V Klenovce 21.4.2017
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

