
Zápis č. 6/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 19.7.2019 
 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Zeman Lukáš 
Omluven: Ing. Šváb Miroslav, Kašpar Jiří 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 25.6.2019 a rady města 27.5., 10.6., 25.6. a 15.7.2019. 

Z jednání zastupitelstva města 25.6.2019: 
IV./5/2019 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice a Klenovka 
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska dle zápisů č. 4/2019 ze dne 26.4.2019 a č. 
5/2019 ze dne 30.5.2019.  
IV./10/2019 Návrh OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku 
I. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku s účinností od 1.7.2019 
IV./14/2019 Návrh darovaci smlouvy se spolkem obcí a občanů proti těžbě štěrkopísků  
I. Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 49 tis. Kč Spolku obcí a občanů 
proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích na činnost související s ochranou přírody v oblasti lohenicko-mělic-
kých písníků. 
II. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi městem a Spolkem obcí a občanů 
proti těžbě štěrkopísku v Lohenicích dle předloženého návrhu.  
Z jednání rady města 27.5.2019: 
16/16/2019 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 26.4.2019. 
Z jednání rady města 10.6.2019: 
17/23/2019 Návrh OZV č.6/2019 o veřejném pořádku  
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat OZV č. 6/2019 o veřejném pořádku.          
Z jednání rady města 25.6.2019: 
18/8/2019 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 30.5.2019. 
Z jednání rady města 15.7.2019: 
19/2/2019 Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu 
Rada města bere na vědomí návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu od rodinných domů. 
19/23/2019 Dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor 
I. Rada města schvaluje záměr na uzavření dodatku č.1 smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené 
dne 20.9.2018 mezi městem Přelouč a paní Petrou Kramářovou, bytem Klenovka 71, Přelouč. Tímto 
dodatkem se upravuje rozsah užívání objektu z 12 na 10 kalendářních měsíců v roce a s tím spojené 
výše nájemného. 
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru dle usnesení č. 19/23/2019-1. T:10.7.2019 

2. Autobusový zájezd na hrad a zámek Staré hrady v sobotu 15.6.2019 proběhl úspěšně. Zúčastnilo se 
celkem 34 dětí a dospělých a zájezd byl účastníky kladně hodnocen.  

3. Požadavek osadního výboru na osazení okraje vozovky svodidlem v zatáčce komunikace III. třídy č. 
32216 (vpravo ve směru jízdy do Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka byl realizován. 

4. Probíhá další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v dalších ulicích v Klenovce. 
5. Cyklistická akce „Hledáme naše kořeny II.“  byla v sobotu 22.5.2019 úspěšná. Při akci byla položena 

v areálu Synthesia Semtín kytice k pomníku klenovského rodáky pana Jana Čepily., umučeného v r.1942. 
6. Další cyklistická akce, III. ročník „Svatováclavské jízdy“ startuje v sobotu 28.9.2019 v 9.30 hodin. 

 
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Trvá požadavek na opravu opadané omítky na kulturním zařízení. 
2. Trvá požadavek na betonovou plochu pro tréninkové tenisové hřiště pro děti dle návrhu, předaného paní 

Mencové, včetně požadavku na přemístění basketbalového koše od kulturního zařízení. 



3. Uspořádání rybářských závodů pro děti v sobotu 31.8.2019 od 14.00 hodin v místní požární nádrži se 
zajištěním občerstvení pro dětské účastníky. 

4. Pronájem kulturního zařízení paní s. Oplištilové ve dnech 23.-25.8.2019. 
 

III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Omezení používání vody z vodovodního řadu pro tenisové hřiště. 
2. Požadavek na doplnění tůjí k oplocení tenisového hřiště byl předán na odbor živ. prostředí – p. Ferjanec. 
3. Oznámení p. Jiřího Kašpara o ukončení členství v osadním výboru Klenovka. 
4. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu chodníků, 

aby tyto porosty upravili tak, aby nebyl omezována chůze po těchto komunikacích. 
5. Vzhledem k probíhající výstavbě nových rodinných domů v k.ú. Klenovka (na příjezdu od Přelouče a na 

výjezdu do Veselí) je nutné včas vyřešit vybudování chodníků z obou lokalit pro zajištění bezpečnosti 
chodců a především dětí při cestě na autobusovou zastávku. 

6. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 13.9.2019 v 18.30 hodin. 
 
V Klenovce 19.7.2019 
Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 
      předseda osadního výboru 


