
Zápis z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 21.9.2018 
 
Přítomni: Vachek Michal, Krutská Věra, Ing. Pavlas Jiří, Ziegler Stanislav, Ing. Doleček Ivo, Ing. Šváb Miroslav, . .  
.               Veselý Pavel 
 
Osadní výbor městské části Klenovka: 
 

I. Bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 27.8., 3.9. a 17.9.2018. 

Rada města 27.8.2018 schválila: 
116/9 Záměr na pronájem kulturního sálu v č.p. 19 v Klenovce paní P.K., bytem Přelouč, za účelem pořádání 
pohybových aktivit v rozsahu maximálně 10 hodin týdně, za cenu 1.000,00 Kč měsíčně. 
Rada města 3.9.2018 schválila: 
117/6 Záměr na prodej části pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka o výměře cca 23 m² za cenu minimálně 
240,00 Kč/m².  
117/7 Záměr na směnu části pozemku p.č. 16/14 o výměře 5 m² v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví manželů B., 
Klenovka č. 34, Přelouč, za části pozemků p.č. 16/11 o výměře cca 14 m², p.č. 16/33 o výměře cca 37 m², 
p.č. 16/34 o výměře cca 110 m² a p.č. 16/6 o výměře cca 43 m², vše v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví města 
Přelouč s tím, že rozdíl v cenách pozemků bude doplacen ve výši 240,00 Kč/ m². 
Rada města 17.9.2018 ruší: 
118/45 Své usnesení č. 114/17 ze dne 30.7.2018 (doporučení ZM jednostranně odstoupit od smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní č. 15/28 ve znění dodatku č.1). 
Rada města 17.9.2018 schválila: 
118/8 Pronájem kulturního sálu v budově č.p. 19 v Klenovce p. P.K., bytem Přelouč, za roční nájemné 
12.000,00 Kč. 
118/9 Smlouvu o nájmu nebytového prostoru sálu v budově č.p. 19 v Klenovce, uzavřenou mezi městem 
Přelouč a p. P.K., bytem Klenovka 71, Přelouč. 
Rada města 17.9.2018 doporučila: 
118/20 Zastupitelstvu města Přelouče v reakci na přípis ze dne 12.9.2018, který městu Přelouč zaslala KK 
Investiční s.r.o, IČO: 03115461, se sídlem Průmyslová 647, 537 01 Chrudim uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě č. 15/28 ve znění dodatku č.1 dle předloženého návrhu. 
118/30 Zastupitelstvu města vyjádřit předběžný souhlas s budoucím převzetím technické infrastruktury pro 
33 rodinných domů (komunikace, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení) na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. 
Klenovka do vlastnictví města Přelouč po její výstavbě dle obdržené žádosti v příloze. 

   2. Osazení jednoduché odpočinkové lavičky na levé straně místní komunikace z Klenovky do Štěpánova dle 
  bodu II.2.zápisu osadního výboru Klenovka ze dne 24.8.2018 a oceňuje rychlou reakci MěÚ Přelouč. 

3. Informaci o průběhu rybářských závodů pro děti v neděli 2.9.2018 od 14.00 hodin v místní požární nádrži. 
 

II. Schvaluje: 
1. Požadavek na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 u č.p. 1 v k.ú. Klenovka 

ochrannými prvky (např. zábradlí) byl předán k řešení Bezpečnostní a dopravní komisi města.  
2. Poskytnutí klíčů od hlavního vchodu kulturního zařízení v Klenovce paní P.K., pro přístup k toaletám. 
3. Nákup barev, čistících prostředků a prostředků na údržbu zeleně v obci v hodnotě do10.000,-Kč. 
4. Nákup 4 ks zahradních pivních setů v částce do 10.000,- Kč. 

 
III. Projednal: 
1. Informaci o údržbě místní komunikace z Klenovky do Valů, měla by být provedena do konce října. 
2. Brigádu na údržbu dětských herních prvků, laviček a zeleně dne 20.10.2018 od 9.00 hodin. 
3. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 26.10.2018 v 19.00 hodin. 
 

V Klenovce 21.9.2018 
Zapsal: Jiří Pavlas     Vachek Michal   
                                                                                předseda osadního výboru 
 



   


