Zápis č. 4/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 26.4.2019
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Pavel, Kašpar Jiří, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Bažant Miloslav, Zeman
Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady města 25.3. a 8.4.2019.
Z jednání rady města 25.3.2019:
11/7/2019 Výběr dodavatele a schválení SOD – „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III.etapa
I. Rada města rozhoduje že v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky “Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Klenovce – III.etapa“ ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Mopos Comunications,
a.s., Rokycanova 2798, 53002 Pardubice, IČO 26222396, s nabídkovou cenou 1 356 288,- Kč bez DPH.
Rozhodnutí rady města odpovídá závěru hodnotící komise.
II. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky “Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Klenovce – III.etapa s dodavatelem Mopos Comunications, a.s., Rokycanova 2798, 53002 Pardubice, IČO
26222396, za nabídkovou cenu 1 356 288,- Kč bez DPH.
III. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 11/7/2019-III.11/9/2019
Záměr na darování kanalizačních přípojek v místních částech Lhota a Škudly
I. Rada města schvaluje záměr na darování kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v
místní části Lhota. Předmětem darování jsou části přípojek umístěné na pozemcích vlastníků připojovaných
nemovitostí.
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení č.
11/9/2019-I.
T: 26.3.2019
III. Rada města schvaluje záměr na darování kanalizačních přípojek vlastníkům připojovaných nemovitostí v
místní části Škudly. Předmětem darování jsou části přípojek umístěné na pozemcích vlastníků připojovaných
nemovitostí.
IV. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení
č.11/9/2019-III.
T: 26.3.2019
11/13/2019 Smlouva o dílo na těžbu lesního porostu
I. Rada města schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Přelouč a Polabskou lesní s.r.o., na provedení těžby
lesního porostu na pozemku p.č. 41/42 v k.ú. Mělice, sousedícím s pozemky dotčenými stavbou mostu přes
Labe mezi Valy a Mělicemi.
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usnesení č. 11/13/2019-I. T:30.3.2019
11/14/2019 Záměr na pronájem pozemku
I. Rada města schvaluje záměr na pronájem pozemků v k.ú. Mělice, dotčených stavbou dočasné lávky přes
Labe, budované v souvislosti se stavbou „Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi“, část pozemku p.č.
41/23 o výměře 72m² a část pozemku p.č. 41/47 o výměře 53 m².
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru na úřední desce města dle usnesení
č.11/14/2019-I.
T: 30.3.2019
11/18/2019 Kupní smlouva na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka
I. Rada města bere na vědomí neuzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka
z důvodu odstoupení druhé smluvní strany od podpisu smlouvy.
Z jednání rady města 8.4.2019:
12/14/2019 Zřízení věcného břemene
I. Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 240/15 odděleného z pozemku p.č. 240/6
v k.ú. Klenovka, který bude prodán. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch města z důvodu uložení vedení
veřejného osvětlení v prodávaném pozemku.
2. Dne 6.4.2019 byla uspořádána brigáda na úklid dětského hřiště a okolí kulturního zařízení a dne 19.4.2019
brigáda na přípravu ohniště pro pálení čarodějnic. Osadní výbor děkuje všem dobrovolným účastníkům obou
brigád za jejich pomoc
3. P. Bažant je novým členem osadního výboru městské části Klenovka za paní Kramářovou.

4. Požadavek na instalaci zesílené konstrukce na západní straně tenisového hřiště - probíhá realizace.
5. Cyklistická akce Svatojiřská jízda II. má nový termín v sobotu 4.5.2019 ve 13.30 hodin od kulturního zařízení.
Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
Pálení čarodějnic bude dne 30.4.2019 se zajištěním občerstvení pro děti. Vyhlášení akce p. Skala.
Požadavek na opravu opadané omítky na kulturním zařízení.
Požadavek na betonovou plochu pro tréninkové tenisové hřiště pro děti dle návrhu, předaného pí Mencové,
včetně požadavku na přemístění basketbalového koše od kulturního zařízení.
4. Nákup motorové pily v ceně za 6190- Kč, a déle oleje, pilníku a náhradního řetězu.

II.
1.
2.
3.

III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Stromový a keřový porost, který zasahoval do vozovky a zužoval průjezdný profil místní komunikace, vedoucí
ze Štěpánova do Přelouče, byl prořezán dle požadavku. Osadní výbor děkuje tech. službám za zajištění.
2. Přípravu zájezdu pro děti – akce je připravována na sobotu 15.6.2019. Informační nabídku připraví p. Pavlas.
Předběžně schválena doprava pro místní děti zdarma, místní dospělé 100,- Kč, cizí děti 50,- Kč, cizí dospělé
150,- Kč, závazné přihlášky se zálohou do 20.5.2019 u p.Ing.Skaly a p. Bažanta Mil.
3. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 24.5.2019 v 18.00 hodin.
V Klenovce 26.4.2019
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

