
Zápis č. 8/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 18.10.2019 
 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav 
Omluven: Zeman Lukáš, Ing. Pavlas Jiří 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 19.9.2019 a rady města 17.9., 23.9. a 7.10.2019. 

Z jednání zastupitelstva města 19.9.2019: 
V./4/2019 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 
6/2019 ze dne 19.7.2019.  
V./5/2019 Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu 
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu stávajícího systému svozu komunálního odpadu spočívající v: 
-    úpravě svozu SKO (směsný komunální odpad) od rodinných domů na frekvenci 1 x 7 dní 
- zavedení svozu BIO (hnědé popelnice) i v zimním období s frekvencí svozu 1 x 28 dní 
- rozšíření svozu plastu a tetrapaku (žluté popelnice) na frekvenci svozu 1 x 14 dní 
- zavedení svozu papíru od rodinných domů (modré popelnice) s frekvencí svozu 1 x 28 dní 
- doplnění sběru jedlých olejů v rámci svozu hnědých popelnic 
V./10/2019 Návrh na odvolání a volbu nového člena Osadního výboru Klenovka  
I. Zastupitelstvo města odvolává na vlastní žádost z funkce člena osadního výboru Klenovka pana Jiřího 
Kašpara. 
II. Zastupitelstvo města volí členem Osadního výboru Klenovka pana Stanislava Tylera. 

2. Předseda OV nahlásil poražený sloup vrchního telekomunikačního vedení na SMI - převzal p. Manžel.  
3. Dne 24.10.2019 se uskutečnila přednáška o ovocnářství s názvem "Naše ovocná zahrádka" s účastí 16 

občanů 
 

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Seznam požadavků OV na investiční akce pro rok 2020  
2. Trvá požadavek na výsadbu tůjí u antukového hřiště 
3. OV souhlasí s vývozem směsného komunálního odpadu od kulturního zařízení s frekvencí 1x14 dní 
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 
 
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Seznam požadavků OV na investiční akce pro rok 2020 předal předseda OV na odbor SMI - p. Manžel 
2. OV vybral jako vhodnou lokalitu na výsadbu listnatých stromů alej podél cesty k chatové oblasti Březinský 

rybník jako kompenzaci za pokácené břízy na parcele p. Nováka  
3. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 29.11.2019 v 18.30 hodin. 
 
V Klenovce 18.10.2019 
Zapsal: Libor Skala      

                                                                                       Ing Libor Skala 
      předseda osadního výboru 


