
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 19.1.2018 
 
Přítomni:   Vachek Michal, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav, Krutská Věra 
Omluveni:  Veselý Pavel, Ing. Doleček               
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 
 

I. Bere na vědomí: 
1. Vyjádření starostky Městského úřadu Přelouč  k zápisům z jednání OV dne 19.5.2017 a 24.11.2017. 
2. Přemístění houpačky na dětském hřišti u kulturního zařízení aby nedocházelo ke kolizi s umístěním 

basketbalového koše – řešení projedná p. Vachek s Městským úřadem. 
3. Mikulášská besídka pro děti 2.12.2017 byla s hojnou účastí dětí a je kladně hodnocena. 
4. Beseda ke změnám předpisů v silniční dopravě byla uspořádána v pátek 24.listopadu 2017 – účast 22 řidičů. 
5. Brigády dne 25.11.2017 na úklid okolí kulturního zařízení a dětského hřiště se zúčastnilo 6 lidí. 
6. Veřejnou vyhlášku z 15.1.2018 - Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke zřízení 

vodního díla „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“. 
7. Informaci ze zasedání rady města. zastupitelstva města 19.12.2017 a rady města 20.11., 4.12., 11.12., 

19.12.2017 a 8.1.2018. 
Zastupitelstvo města 19.12.2017 schválilo: 
16. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 15/28 na prodej pozemku pč. 16/3 v k.ú. Klenovka, uzavřený mezi městem 

Přelouč a společností KK Investiční s.r.o., IČO: 03115461, se sídlem Topolská 953, Chrudim. Dodatkem 
bude prodloužena lhůta pro uzavření vlastní kupní smlouvy z původních 3 let od uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě na 4 roky a navýšena záloha na kupní cenu z původní částky 295 000,00 Kč na 885 000,00 Kč. 

17. A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Rada města 4.12.2017 schválila: 
94/10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo S11/2016 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Štěpánov, uzavřené se společností 
IKKO Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým 
se upravují termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost.   

Rada města 4.12.2017 rozhodla: 
94/11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S7/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 

a stavební povolení na výstavbu splaškové kanalizace v místní části Mělice, uzavřené se společností IKKO 
Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují 
termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost. 

94/12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo S6/2017 na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí 
na výstavbu kanalizačních přípojek v místních částech Klenovka a Štěpánov, uzavřené se společností IKKO 
Hradec Králové, s.r.o., Bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782, kterým se upravují 
termíny pro vypracování dokumentace a související inženýrskou činnost. 

Rada města 8.1.2018 schválila: 
97/ 12  Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření 

ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na akci 
„Chodníky v obci Lhota, Přelouč“. 

97/ 13  Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření 
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018 na akci 
„Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“. 

97/ 14  Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci opatření 
pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro rok 2018 na akci „Cyklostezka Přelouč-Lhota“. 

97/ 15  Podání žádosti o udělení výjimky z pravidel SFDI pro financování výstavby nebo oprav cyklistických 
stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018 na akci „Cyklostezka Přelouč – Lhota“. 

 
II. Schvaluje: 
1. Úhradu balíčků pro děti při mikulášské besídce v Klenovce dne 2.12.2017. 
2. Úhradu lektora při besedě ke změnám předpisů v silniční dopravě v pátek 24.listopadu 2017. 



3. Úhradu dárkového balíčku v hodnotě do 500,- Kč paní Šimkové za péči o okolí křížku a čekárny MHD. 
4. Návrh na uspořádání čtení z kroniky obce Klenovka se zahájením v únoru 2018. Konkrétní informace bude 

ještě upřesněna. 
5. Pronájem kulturního zařízení 17.2.2018 – Motoklub Valy a 3.3.2018 hasičský ples SDH Valy. 
 
III. Projednal: 
1. Inventarizace bude provedena do 31.1.2018. Bude projednáno na příštím jednání osadního výboru. 
2. Odcizení 40 ks tůjí z výsadby kolem tenisového hřiště ohlášeno pí. Mencové. Pokud město zakoupí nové 

stromky, osadní výbor zajistí jejich vysázení. 
3. Prověření možností zjištění vodního zdroje pro zásobení požární nádrže a případně i pro kropení tenisového 

hřiště – proutkaře zkusí zajistit p. Vachek. 
4. Informaci k řešení rekonstrukce zatékající střechy na přísálí a přístavbě budovy kulturního zařízení 

v Klenovce – p.Vachek s Městským úřadem projedná předběžný odhad nákladů.  
5. Příští jednání osadního výboru bude 23.2.2018 v 19.00 hodin. 
 

V Klenovce 19.1.2017 
Zapsal: Jiří Pavlas 
      
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


