Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 18.5.2018
Přítomni: Vachek Michal, Ing. Doleček Ivo, Krutská Věra, Ing. Pavlas Jiří, Ziegler Stanislav
Omluveni: Ing. Šváb Miroslav, Veselý Pavel
Osadní výbor městské části Klenovka:
I. Bere na vědomí:
1. Informaci ze zasedání zastupitelstva města z 19.4.2018 a rady města 30.4. a 14.5.2018.
Zastupitelstvo města mimo jiné 19.4.2017 schválilo:
15.Darovat pozemek st.p. č. 89 o výměře 39 m² v k.ú. Klenovka manželům M. a E.P., bytem Pardubice.
16.Darovací smlouvu č. 18/06, uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi M. a E.P., bytem Pardubice, na
darování pozemku st.p. č. 89 o výměře 39 m² v k.ú. Klenovka.
Zastupitelstvo města 19.4.2018 souhlasilo:
Se zřízením odstavné plochy pro parkování vozidel návštěvníků písníku Lohenice a Mělice jako veřejně
prospěšné stavby na části pozemků p.č. 310/23 a 310/28, oba v k.ú. Lohenice, o celkové rozloze cca
50 tis. m².
Rada města 30.4.2018 schválila:
107/ 4 Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů mezi firmou ECOBAT
s.r.o. a městem Přelouč.
2. Kladné hodnocení akce pálení čarodějnic dne 30.4.2018. Jak brigáda na přípravu ohniště, přípravu prostoru
u tenisového hřiště, údržba tenisového a nohejbalového hřiště, stříhání živého plotu a úklid plochy a
dětského hřiště u kulturního zařízení, tak samotné pálení čarodějnic proběhla za hojné účasti a k plné
spokojenosti dětských i dospělých účastníků.
3. Kladné hodnocení čtení kroniky obce Klenovka, které probíhalo od 16.3. do 11.5.2018.
II. Schvaluje:
1. Organizaci dětského dne v neděli 3.6.2018 – pěší výlet „Za prvním jarním puchýřem“ s cílem Lepějovice,
meandry Zlatého potoka, závěr na dětském hřišti v Klenovce, občerstvení pro místní děti do 15 let zdarma,
sraz v 13.00 hod na parkovišti, předpokládaný návrat v odpoledních hodinách. Zajišťuje osadní výbor.
2. Zrušení smlouvy na sekání určených ploch za rok 2017 s p. Ing. Švábem bez náhrady.
3. Vypracování nové smlouvy na r. 2018 na sekání určených ploch v obci Klenovka s Ing. Švábem s tím, že
úhrada za rok 2017 a 2018 bude vyplacena současně.
4. Návrh na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 u č.p. 1 v k.ú. |Klenovka
ochrannými prvky (např. zábradlí). Komunikace v tomto místě nemá žádnou krajnici a je reálné nebezpečí
pro dětské i dospělé cyklisty pádu do hlubokého vybetonovaného příkopu s rizikem úrazu.
5. Návrh na osazení jednoduché odpočinkové lavičky na levé straně místní komunikace z Klenovky do
Štěpánova ve stínu stromu proti č.p. 20.
III. Projednal:
1. Stížnost občanů na neprovádění sekání veřejných pozemků v obci Klenovka. Současně je jednoznačný
požadavek na to, aby nebylo prováděno v obci mulčování kvůli následnému hnití trávy a zápachu.
2. Informaci o postupu údržby silnice III. třídy č. 32216 (Přelouč-Klenovka-Veselí) - opravy a údržba probíhají a
je předpoklad, že budou provedeny do konce června.
3. Souhlasí se s vybudováním vrtu u tenisového hřiště. Schvaluje se zpracování studie.
4. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 29.6.2018 v 19.00 hodin.
V Klenovce 18.5.2018
Zapsal: Jiří Pavlas
Vachek Michal
předseda osadního výboru

