
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 17.2.2017 
 
Přítomni:   Vachek Michal, Ing. Doleček Ivo, Ing. Pavlas Jiří, Krutská Věra, Veselý Pavel, 
Omluven:  Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 

I. Bere na vědomí: 
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva města z 16.2.2017 a rady města 23.1., 30.1., 6.2. a 16.2.2017. 

Zastupitelstvo města mimo jiné 16.2.2017 schválilo: 
-   smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017:  Charitě Přelouč na činnost Jakub klubu 120.000 Kč,  
Charitě Přelouč 100.000 Kč, TJ Sokol Přelouč 320.000 Kč, FK Přelouč 200.000 Kč, Rugby Clubu Přelouč 
150.000 Kč, HC Jestřábi Přelouč 120.000 Kč, Orel jednota Přelouč 120.000 Kč, Basket. klubu Přelouč 
120.000 Kč. 
Zastupitelstvo navrhlo: 
- Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Klenovka a k.ú. Štěpánov u Přelouče tak, že pozemky p.č.st. 37, 
p.č. 225/8 a p.č. 225/9, které jsou v současné době v k.ú. Štěpánov u Přelouče, budou po provedení 
změny v k.ú. Klenovka. 
- Změnu katastrální hranice mezi k.ú . Přelouč a k.ú. Štěpánov u Přelouče tak, že pozemky p.č.st. 80, 
p.č.st. 81 a p.č. 202/5, které jsou v současné době v k.ú. Štěpánov u Přelouče, budou po provedení 
změny v k.ú. Přelouč. 
Zastupitelstvo stanovilo: Pachtovné za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Přelouč minimálně 
ve výši 4% z průměrné základní ceny zemědělských pozemků podle katastrálních území stanovené 
vyhláškou č. 298/2014 Sb. 
Rada města 23.1.2017 schválilo: 
66/  2   Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Pardubickým 
krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, na zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni k pozemkům p.č.1885 a p.č. 1797/1, oba v k.ú. Přelouč, p.č. 256 v k.ú. Štěpánov 
u Přelouče a p.č. 244/3 v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení kanalizačního řadu 
splaškové kanalizace pro místní část Klenovka. 
 

II. Schvaluje: 
1. V jarním období 2017 osadní výbor zajistí údržbu prolézaček a kladiny v prostoru u tenisového hřiště. 
2. Uzavření smlouvy s p. Michalem Dolečkem na zajištění údržby a aktualizace webu Klenovka – projedná p. 

Vachek. 
 

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. Příští jednání osadního výboru bude 24.3.2017  v 19,00 hodin.  

 
V Klenovce 17.2.2017 
Zapsal: Jiří Pavlas 
      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


