
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 24.8.2018 
 
Přítomni: Vachek Michal, Krutská Věra, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Ziegler Stanislav 
Omluveni: Ing. Doleček Ivo, Veselý Pavel 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 
 

I. Bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 28.6.2018 a rady města 28.6., 16.7., 30.7. a 9.8.2018. 

Rada města 16.7.2018 doporučila: 
113/27 Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů J.Š. a H.Š., oba bytem Přelouč, o odkoupení 
pozemků p.č. 39/1 a p.č.st. 11, jehož součástí je stavba č.p. 30, oba v k.ú. Klenovka. 
Rada města 30.7.2018 schválila: 
114/3 Že s účinností od 1.9.2018 se budou občané ve věku 70+ přepravovat autobusem místní dopravy 
zdarma, pro ostatní cestující se výše jízdného nemění.  
Rada města 30.7.2018 doporučila: 
114/16 Zastupitelstvu města vzít na vědomí rozbor nastalé situace mezi městem Přelouč a společností KK 
Investiční s.r.o,, IČO: 03115461, Chrudim, plynoucí ze smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 15/28 na prodej 
pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka, včetně dodatku č.1. 
114/17 Zastupitelstvu města jednostranně odstoupit od smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 15/28 na prodej 
pozemku p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka, včetně dodatku č.1., které uzavřelo město se společností KK Investiční 
s.r.o., IČO: 03115461, Chrudim. 

    2.Vyjádření paní starostky k zápisu osadního výboru Klenovka ze dne 18.5.2018. 
         

II. Schvaluje: 
1. 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. Požadavek dle 
byl předán k řešení Bezpečnostní a dopravní komisi města. 

2. Opakování návrhu na osazení jednoduché odpočinkové lavičky na levé straně místní komunikace 
z Klenovky do Štěpánova na pozemku p.č. 230, navrhované umístění je označeno kolíkem u dopravní 
značky, značící začátek obce. Podle katastru nemovitostí je vlastníkem pozemku p.č. 230 město Přelouč. 

3. Uspořádání rybářských závodů pro děti v neděli 2.9.2018 od 14.00 hodin v místní požární nádrži se 
zajištěním občerstvení pro dětské účastníky. 
 

III. Projednal: 
1. Dotaz na postup údržby místní komunikace z Klenovky do Valů projedná předseda osadního výboru se 

starostou Valů. 
2. Omezení spotřeby vody pro údržbu tenisového hřiště, postřik kurtu provádět před nástupem na kurt a po 

ukončení hry. 
3. Osadní výbor nemá námitky proti pronájmu části kulturního zařízení pí. Kramářové pro cvičení žen, klíče by 

však měly být poskytnuty až v případě schválení pronájmu a uzavření smlouvy o pronájmu. 
4. Osadní výbor oceňuje pozitivní reakci spoluobčanů, kteří upravují živé ploty tak, aby nebyl omezována chůze 

po těchto komunikacích 
5. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 21.9.2018 v 19.00 hodin. 
 

V Klenovce 24.8.2018 
Zapsal: Jiří Pavlas  
     
                                                                                       Vachek Michal 

      předseda osadního výboru 


