
Zápis č. 9/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 29.11.2019 
 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Zeman Lukáš,  

                   Tyler Stanislav  
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 22.10.2019 a rady města 22.10., 4.11. a 18.11.2019. 

Z jednání rady města 22.10.2019: 
26/5/2019 Majetkové převody 
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 72/39 o výměře 
5430 m² v k.ú. Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu 
rodinných domů v Klenovce, z vlastnictví společnosti PSK Investment s.r.o., IČO: 07386460, se sídlem 
Školská 228, 53352 Pardubice, do vlastnictví města Přelouč. 
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu č. 19/38, uzavřenou mezi 
společností PSK Investment s.r.o., IČO: 07386460 a městem Přelouč na darování pozemku p.č. 72/39 
v k.ú. Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných 
domů v Klenovce. 
26/6/2019 Zřízení věcného břemene 
I. Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce a.s., na zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni k pozemku p.č. 226/2 v k.ú. Klenovka. 
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
26/6/2019-I.                      T: 15.11.2019 
26/7/2019 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání OV Klenovka ze dne 13.9.2019. 
Z jednání zastupitelstva města 22.10.2019: 
VI./5/2019 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
III. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 
7/2019 ze dne 13.9.2019.  
VI./8/2019 Majetkové převody 
II. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 72/39 o výměře 5430 m² v k.ú. 
Klenovka, komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů 
v Klenovce, z vlastnictví společnosti PSK Investment s.r.o., IČO: 07386460, se sídlem Školská 228, 
Pardubice, do vlastnictví města Přelouč. 
III. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu č. 19/38, uzavřenou mezi společností PSK Investment 
s.r.o., IČO: 07386460 a městem Přelouč na darování pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, komunikace, 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení v lokalitě pro výstavbu rodinných domů v Klenovce. 
IV. Zastupitelstvo města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření darovací smlouvy č. 19/38 dle usnesení č. 
VI/8/2019-III.                      T: 31.12.2019 
Z jednání rady města 4.11.2019: 
27/4/2019 Smlouva o úpravě pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka 
I. Rada města schvaluje Smlouvu o úpravě pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, uzavíranou mezi 
společností PSK Investment s.r.o., Školská 228, 53352 Pardubice, IČO: 07386460, Výstavba domků s.r.o., 
Sokolská 1605/66, 120 00 Praha, IČO 01620193 a městem Přelouč za účelem stanovení postupu při 
úpravě části pozemku p.č. 72/39 v Klenovce jako plochy veřejné zeleně po jeho převzetí do vlastnictví 
města Přelouč. 
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o úpravě pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka 
dle usnesení č. 27/4/2019-I.                      T: 31.12.2019 
27/21/2019 II. Rada města neschvaluje zavedení svozu plastu včetně tetrapaku z chatové oblasti 
Březinského rybníka v letním období pomocí igelitových pytlů. 
Z jednání rady města 18.11.2019: 
28/4/2019 Zřízení věcného břemene 
I. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi M. a J.B., oba 
bytem Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/8 



v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka. 
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
28/4/2019-I.                      T: 31.12.2019 
III. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. M.V. a p. L. V., oba 
bytem Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/7 
v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka. 
IV. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
28/4/2019-III.                      T: 31.12.2019 
V. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. K. V. a p. P.V., oba 
bytem Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/6 
v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka. 
VI. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
28/4/2019-V.                      T: 31.12.2019 
VII. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. M. P., bytem 
Havlíčkův Brod a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/5 
v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka. 
VIII. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
28/4/2019-VII.                      T: 31.12.2019 
IX. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi p. V.V., bytem Přelouč a 
městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 13/4 v k.ú. Klenovka, 
ve prospěch města z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v místní části Klenovka. 
X. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
28/4/2019-IX.                      T: 31.12.2019 
XI. Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene, uzavíranou mezi manželi Ing. F. V., PhD. a 
Bc. P. V., oba bytem Přelouč a městem Přelouč, na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k 
pozemku p.č. 13/13 a p.č. 13/15, oba v k.ú. Klenovka, ve prospěch města z důvodu uložení vedení 
veřejného osvětlení v místní části Klenovka. 
XII. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle usnesení č. 
28/4/2019-XII.                      T: 31.12.2019 

2. Poražený sloup vrchního telekomunikačního vedení byl opraven. 
3. Dne 24.10.2019 se uskutečnila přednáška o ovocnářství s názvem "Naše ovocná zahrádka" s účastí 16 

občanů 
V. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Uspořádání tradičního novoročního hokejbalového utkání dne 1.1.2020 od 13.00 hodin na parkovišti u 

místního kulturního zařízení. 
2. Uspořádání 14. ročníku turnaje ve stolním tenisu v kulturním zařízení v Klenovce dne 11.1.2020 
3. Trvá požadavek na výsadbu chybějících tůjí u antukového hřiště. 
4. Mikulášská besídka pro děti s karnevalem v maskách bude 7.12.2019 od 17.00 hodin. Vyhlášení pozvání 

na besídku zajistí Ing. Skala, nákup balíčků na Mikulášskou besídku zajistí p. ing. Šváb. 
5. Proplacení úhrady za sekání určených travnatých ploch p. J.Švábovi za r. 2019. 
6. Pronájem kulturního zařízení Klenovka na akci Mysliveckého sdružení Valy ve dnech 17.-19.1.2020. 
7. Pronájem kulturního zařízení Klenovka panu J.P. dne 1.2.2020. 
8. Uspořádání setkání občanů městské části Klenovka dne 7.3.2020 v místním kulturním zařízení s kulturním 

programem. 
 

VI. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 24.1.2020 v 18.30 hodin.  
 
V Klenovce 29.11.2019                                                                                      

   Zapsal: Jiří Pavlas                             Ing Libor Skala    
            předseda osadního výboru 


