Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 21.12.2018
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Pavel, Kašpar Jiří, Kramářová Petra, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,
Zeman Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 30.10.2018 a rady města 22.10., 5.11., 12.11., 26.11., 10.12. a
18.12.2018.
Členové zastupitelstva města Přelouč na ustavujícím zasedání 30.10.2018 schválili program ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Přelouče, složili zákonem předepsaný slib, schválili Jednací řád zastupitelstva
města Přelouče, určili funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, určili
počet místostarostů pro volební období 2018-2022, rozhodli o tajné volbě starosty, místostarostů, členů rady
města a předsedů výborů, schválili volební řád pro tajnou volbu, zvolili členy volební komise pro tajnou volbu,
provedli volbu starosty města, místostarosty města, stanovili počet členů rady města, provedli volbu členů
rady města, stanovili svěření úkolů místostarostovi, zřídili výbory zastupitelstva města a určili počet jejich
členů, provedli volbu předsedy a členů finančního výboru, kontrolního výboru, stanovili výši odměny
neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům a členům výborů a komisí, delegovali zástupce města na
valné hromady společností s majetkovou účastí města (z městské části Klenovka byl zvolen členem
finančního výboru Ing. Libor Skala a členem kontrolního výbor p. Stanislav Ziegler).
Rada města 12.11.2018 schválila:
2/13 Záměr na prodej pozemku p.č. 240/10 o výměře 24 m² v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č.
240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 5 760,00 Kč.
2/14 Záměr na prodej pozemku p.č. 240/11 o výměře 52 m² v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č.
240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 12 480,00 Kč.
2/15 Záměr na prodej pozemku p.č. 240/12 o výměře 62 m² v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č.
240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 14 880,00 Kč.
2/16 Záměr na prodej pozemku p.č. 240/13 o výměře 48 m² v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č.
240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 11 520,00 Kč.
2/17 Záměr na prodej pozemku p.č. 240/14 o výměře 29 m² v k.ú. Klenovka odděleného z pozemku p.č.
240/1 v k.ú. Klenovka geometrickým plánem č. 180-115/2018 za cenu minimálně 6 960,00 Kč.
2/17 Pravidla pro zřizování a činnost komisí místní samosprávy v místních částech města účinná od
13.11.2018
Rada města 12.11.2018 doporučila:
2/30 Zastupitelstvu města zrušit „Opatření obecné povahy OOP 2/2009“, kterým byl vydán regulační plán
Klenovka – Třešňovka.
Rada města 26.11.2018 vzala na vědomí:
3/1 Celkový přehled požadavků komisí místních samospráv, osadních výborů a příspěvkových organizací,
uplatněných u Odboru správy majetku k zařazení do rozpočtu města Přelouč na rok 2019.
Rada města 26.11.2018 schválila:
3/49 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní období 2018-2019 jako
opatření města Přelouče v samostatné působnosti.
Rada města 26.11.2018 doporučila:
3/59 Zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.
3/60 Zastupitelstvu města jmenovat zastupitele Mgr. Lubora Pacáka, jako „určeného zastupitele“ pro
pořizování zrušení „Regulačního plánu Přelouč – Klenovka“.
3/61 Zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č.3 Územního plánu Přelouč.
3/67 Zastupitelstvu města stanovit postup při výplatě odměn členům komisí rady, výborů zastupitelstva a
zvláštního orgánu města s účinností od 1.1.2019.
3/68 Zastupitelstvu města schválit limitní výši odměn komisím/výborům/zvláštnímu orgánu města za rok
2018.
3/68 Zastupitelstvu města požádat bývalé předsedy komisí/výborů/zvláštního orgánu města o předložení
návrhu odměn členům jím řízené komise/výboru/zvláštního orgánu města za jejich práci v roce 2018.

3/71 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních
výborů a komisí místních samospráv.
3/76 Zastupitelstvu města zrušit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů a komisí v místních
částech města vydaná zastupitelstvem města dne 18.12.2014.
3/77 Zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech
města.
3/81 Zastupitelstvu města stanovit s účinností od 1.1.2019 měsíční odměnu osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce předsedy komise (SPOZ, KMS) nebo předsedy osadního výboru.
Rada města 26.11.2018 zrušila:
3/88 Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy vydaný radou města dne
22.12.2014 z důvodu jeho rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR).
Rada města 10.12.2018 schválila:
4/8 Záměr na prodej pozemku p.č. 244/1 o výměře 13 m², p.č. 244/2 o výměře 19 m², část p.č. 240/6 o
výměře cca 40 m² a část p.č. 5/2 o výměře cca 30 m², vše v k.ú. Klenovka, za cenu minimálně 240 Kč/m².
Rada města 10.12.2018 doporučila:
4/31 Zastupitelstvu města schválit prodloužení lhůty p. V.K., Přelouč, pro zaplacení kupní ceny, včetně
poplatků s tím souvisejících, za odkup pozemku p.č. 240/12 v k.ú. Klenovka dle splátkového kalendáře,
nejpozději do 30.11.2021.
4/35 Zastupitelstvu města zřídit v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka.
4/36 Zastupitelstvu města určit, že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů.
4/37 Zastupitelstvu města určit členy Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu, Ing. Jiřího Pavlase,
Lukáše Zemana, Jiřího Kašpara, Ing. Miroslava Švába, Pavla Bažanta a Petru Kramářovou.
4/38 Zastupitelstvu města zvolit předsedou Osadního výboru Klenovka pana Ing. Libora Skalu.
2. Sazba místního poplatku za provoz systému sběru komunálních odpadů na rok 2019 činí 492 Kč za osobu
a poplatek je splatný do 30.6.2019.
3. Svoz popelnic na směsný komunální odpad v Klenovce místo úterý 1.1.2019, kdy je státní svátek, proběhne
mimořádně v sobotu 29.12.2018.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Pronájem kulturního zařízení Klenovka na akci Mysliveckého sdružení Valy ve dnech 11.-13.1.2019.
2. Požadavek na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 (vpravo ve směru jízdy do
Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka ochrannými prvky (např. zábradlí). Vozovka je v prostoru nad propustkem
bez krajnice, přímo na okraji asfaltového krytu vozovky je cca 1,5 m hluboký vybetonovaný propustek pod
silnicí, který ústí do dalšího propustku pod betonovou podezdívkou zahrady č.p.1. Tato část je v mírně
pravotočivé zatáčce a případný pád hrozí vážným zraněním cyklistů, protože zde nejde o travnatý příkop.
Osadní výbor navrhuje místní šetření a pozvat k řešení dopravního specialistu.
3. Požadavek na provedení kontroly herních prvků na dětském hřišti u kulturního zařízení.
4. Uspořádání novoročního hokejbalového utkání dne 1.1.2019 od 13.00 hodin na parkovišti u místního
kulturního zařízení.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech města a Pravidla pro nakládání
s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.
2. Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách byla uspořádána 1.12.2018 od 17.00 hodin s hojnou
účastí dětí i rodičů.
3. Uspořádání tradičního turnaje ve stolním tenisu v místním kulturním zařízení 19.1.2019.
4. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 25.1.2019 v 18.30 hodin.
V Klenovce 21.12.2018
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

