Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 20.10.2017
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Veselý Pavel, Ziegler Stanislav, Krutská Věra, Ing. Doleček,
.
Ing. Šváb Miroslav
Osadní výbor městské části Klenovka:
I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

Bere na vědomí:
Informaci ze zasedání rady města 9.10. a 16.10.2017.
Rada města 9.10.2017 schválila:
89/21 Smlouvu o podmínkách stavby, uzavřenou mezi Pardubickým krajem a městem Přelouč,
umožňující městu Přelouč realizovat na pozemku p.č. 554 v k.ú. Lhota pod Přeloučí stavbu „Cyklostezka
Přelouč - Lhota“.
89/23 Smlouvu o právu použití pozemku k provedení stavby, uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR a městem Přelouč, umožňující městu Přelouč realizovat stavbu „Cyklostezka Přelouč - Lhota“ na
pozemcích p.č. 1841/1 v k.ú. Přelouč, p.č. 1841/23 v k.ú. Přelouč a p.č. 590/1 v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
Přemístění houpačky na dětském hřišti u kulturního zařízení aby nedocházelo ke kolizi s umístěním
basketbalového koše – řešení projedná p. Vachek s Městským úřadem.
Poslední umístění velkoobjemového kontejneru na bioodpad proběhne v chatové osadě Březiňák od
3.11. do 10.11.2017.
Poslední svoz bioodpadu v hnědých plastových nádobách bude proveden v Klenovce 22.11.2017.
Svozy žlutých popelnic na plasty a nápojové kartony budou nadále měsíčně vždy ve čtvrtek a to 9.11. a
7.12.2017.
Podzimní svoz větví bude v Klenovce v pondělí 27.listopadu 2017. Větve je nutné na tento termín
připravit před dům k silnici a to nejdříve víkend před svozem.
Podzimní mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení bude
proveden v Klenovce v sobotu 25.listopadu 2017 na parkovišti u kulturního zařízení v době od 9:00 do
9:20 hodin
Schvaluje:
1. Požadavky osadního výboru městské části Klenovka na rozpočet roku 2018.
A. Požadavky na investice, rekonstrukce a opravy
1.1. Dokončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení“
1.2. Rekonstrukce chodníků a obrubníků na komunikacích v obci, které jsou za uplynulé roky
v nevyhovujícím a z hlediska bezpečnosti často rizikovém stavu.
1.3. Rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení v Klenovce.
1.4. Rekonstrukce střechy, oprava fasády a výměna oken a dveří na budově č.p. 30.
1.5. Oprava povrchu jednosměrné ulice od č.p. 29 k č.p. 22.
1.6. Oprava povrchu místní komunikace z Klenovky do Valů.
B. Požadavky na údržbu veřejných ploch, osvětlení a rozhlasu
1.7. Likvidace trávy na chodnících a spárách mezi obrubníky a silnicí chemickým postřikem na
začátku a podle situace i v průběhu vegetačního období.
1.9. Častější sekání trávy na veřejných plochách podle růstu vegetace, (posekanou trávu
. nemulčovat ale sesbírat, ve vlhkém počasí dochází k hnití vysoké vrstvy namulčované
trávy a obtěžování okolí nepříjemným zápachem).
1.10. Pravidelný úklid komunikací městské části zametacím vozem.
1.11. Pravidelná údržba veřejného osvětlení a městského rozhlasu v městské části.
2. Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách bude 2.12.2017 od 17.00 hodin. Vyhlášení
zajistí p. Vachek, balíčky pro děti v hodnotě do 100,- Kč/ks zajistí Ing.Šváb, Mikuláše a čerty zajistí p.
Vachek.
3. Uspořádání besedy ke změnám předpisů v silniční dopravě v pátek 24.listopadu 2017 od 17:00 hodin
– lektora uhradí osadní výbor.

III. Projednal:
1. Osadní výbor žádá o vyjádření Městského úřadu k dalšímu postupu při dokončení investiční akce
„Rekonstrukce veřejného osvětlení Klenovka“.
2. Osadní výbor žádá o pravidelné informování o postupu přípravy investiční akce „Splašková kanalizace
Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“
3. Osadní výbor upozorňuje na znečištění ulice od č.p. 45 k č.p. 60 betonem dne 20.10.2017.
4. Odcizení 40 ks tůjí z výsadby kolem tenisového hřiště ohlášeno pí. Mencové. Pokud město zakoupí nové
stromky, osadní výbor zajistí jejich vysázení.
5. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení
tenisového hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek.
6. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení
v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.
7. 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.
8. Osadní výbor pořádá dne 25.11.2017 od 9:00 hodin brigádu na úklid okolí kulturního zařízení a dětského
hřiště.
9. Příští jednání osadního výboru bude 24.11.2017 v 19.00 hodin.
V Klenovce 20.10.2017
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

