
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 19.5.2017 
 
Přítomni:   Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Doleček Ivo, Ing. Šváb Miroslav, Veselý Pavel, Ziegler Stanislav 
Omluveni: Krutská Věra, 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 
 

I. Bere na vědomí: 
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva města z 20.4.2017 a rady města 20.4., 2.5. a 15.5.2017. 

Zastupitelstvo města mimo jiné 20.4.2017 souhlasilo: 
S podáním návrhu Zastupitelstvu Pardubického kraje na změnu koncepce odkanalizování místní části 
Štěpánov v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. 
Rada města 20.4.2017 schválila: 
75/  4   Výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace – zadávací dokumentaci k veřejné zakázce  
„Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa“. 
Rada města 2.5.2017 rozhodla: 
76/11   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci  
Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 70) na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy  
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509 a ve Školní ulici č.p. 1510. 
76/12   Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci  
Operačního programu Životní prostředí (výzva č. 70) na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy  
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, ve Smetanově ul. č.p. 1509“. 
Rada města 15.5.2017 schválila: 
77/21  Záměr na směnu pozemku p.č. 130/57 o výměře 1545 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/62 
 o výměře 1286 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče a dílů „a“ a „b“ pozemku p.č. 461/3 v k. ú. Přelouč, vše  
ve vlastnictví společnosti SVOS spol. s r.o., se sídlem Chrudimská 1663, Přelouč, IČ: 48152056,  
za pozemky p.č. 202/25 o výměře 1538 m2 v k. ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 130/79 o výměře 5 058 m2  
v k. ú. Štěpánov u Přelouče, p.č. 456 o výměře 14757 m2 v k. ú. Přelouč a p.č. 356/1 o výměře 692 m2  
v k. ú. Valy nad Labem, vše ve vlastnictví města Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude  
doplacen ve výši dle znaleckého posudku. 
77/23   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi manželi S., oba bytem Přelouč a městem  
Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 1 v k. ú. Klenovka,  
ve prospěch města. 
77/24   Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi p. L. Z. a p. M. Z., oba bytem Přelouč  
a městem Přelouč na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č.st. 9 v k. ú. Klenovka  
ve prospěch města 

2. Kladné hodnocení akce pálení čarodějnic dne 30.4.2017. Jak brigáda na přípravu ohniště, údržbu 
prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště, tak samotné pálení čarodějnic proběhla za hojné 
účasti a k plné spokojenosti dětských i dospělých účastníků. 

3. Přemístění houpačky na dětském hřišti u kulturního zařízení aby nedocházelo ke kolizi s umístěním 
basketbalového koše – řešení projedná p. Vachek s Městským úřadem. 
 

II. Schvaluje: 
1. Proplacení nákladů na benzin do sekačky 287,- Kč. 
2. Organizaci dětského dne v sobotu 3.6.2017 – pěší výlet „Za prvním jarním puchýřem“  s cílem Lepějovice, 

meandry Zlatého potoka, 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 u p. Vachka. 
 

III. Projednal: 
1. Žádost zájemce o možnost pronájmu pohostinské části kulturního zařízení v Klenovce. Osadní výbor 

městské části Klenovka požaduje, aby Městský úřad vypsal řádné výběrové řízení na pronájem a byla 
zajištěna kromě provozu pohostinské části také řádná správa a úklid ostatních částí kulturního zařízení. 



2. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení 
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek. 

3. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení 
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.  

4. 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 
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. 

5. K provozování tenisového hřiště bude zpracován nový rezervační řád a rezervační program na webu 
Klenovka. 

6. 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. 

7. Příští jednání osadního výboru bude 23.6.2017 v 19.00 hodin. 
 

V Klenovce 19.5.2017 
Zapsal: Jiří Pavlas 
      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


