Zápis č. 2/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 22.2.2019
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Pavel, Kašpar Jiří, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,
Omluveni: Kramářová Petra, Zeman Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady města 11.2.2019.

8/15/2019 Majetkové převody
VI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka o výměře 78 m², odděleného z pozemku p.č. 16/40 v k.ú.
Klenovka na základě geometrického plánu č. 171-2/2017, z vlastnictví pana Oldřicha Úlehly, bytem Klenovka
58, Přelouč, za cenu 19 500,00 Kč
VII. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu č. 19/03, uzavřenou mezi panem Oldřichem Úlehlou bytem Klenovka 58, Přelouč a městem
Přelouč, na odkoupení pozemku p.č. 16/76 v k.ú. Klenovka.
8/22/2019 Zápis ze schůze OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí:
zápis ze schůze Osadního výboru Klenovka ze dne 25.1.2019
8/37/2019 Výplatu odměn členům výborů za rok 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
výplatu odměn členům majetkového, kontrolního a finančního výboru a osadních výborů Lohenice, Mělice a
Klenovka za práci v roce 2018 dle předložených návrhů.
8/40/2019 Návrh na zamítnutí „Možnosti technických řešení do Smlouvy o spolupráci s městem
Přelouč v rámci plánovaného stanovení DP Lohenice IV. a následné těžby v dobývacím prostoru
v ploše I. etapy“
I. Rada města odmítá
v plném rozsahu nabídku „Možnosti technických řešení do Smlouvy o spolupráci s městem Přelouč v rámci
plánovaného stanovení DP Lohenice IV. a následné těžby v dobývacím prostoru v ploše I. etapy“ společnosti
České štěrkopísky spol. s r.o. vypracovanou projektantem Ing. P. Moravčíkem a město setrvává na svém
názoru, že se stanovením dobývacího prostoru a následnou těžbou štěrkopísků nesouhlasí.
2. Zprávu o činnosti osadního výboru Klenovka za rok 2018.
3. Změnu termínu školení řidičů, pořádaného osadním výborem z důvodu onemocnění lektora. Nový termín
školení bude oznámen v hlášení místního rozhlasu.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Požadavek na řešení basketbalového koše na dětském hřišti dle návrhu – projedná předseda osadního

výboru s MěstÚ.
2. Nákup materiálu pro tenisové hřiště – hadice + sponky a rychlospojky do 1000,- Kč.
3. Žádost obce Valy, zastoupené p. Petrem Makešem, o pronájem kulturního zařízení dne 16.3.2019 pro
uspořádání dětské diskotéky.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Osadní výbor nemá námitky proti žádosti pí P.F.Š. o odkup pozemků dle žádosti ze dne16.11.2018.
2. Požadavek na technické služby města Přelouče na prořezání stromového a keřového porostu, který zasahuje

do vozovky a stále více zužuje průjezdný profil místní komunikace z Klenovky na komunikaci vedoucí ze
Štěpánova do Přelouče – projednal předseda osadního výboru s MěstÚ – je v plánu v měsíci březnu.
3. Uzavření smlouvy na sekání určených ploch v roce 2019 s p. Jakubem Švábem – smlouvu předá předseda
osadního výboru na MěstÚ.
4. Trvá požadavek na osazení okraje vozovky v zatáčce komunikace III. třídy č. 32216 (vpravo ve směru jízdy do
Veselí) u č.p. 1 v k.ú. Klenovka ochrannými prvky (např. zábradlí). Vozovka je v prostoru nad propustkem bez
krajnice, přímo na okraji asfaltového krytu vozovky je cca 1,5 m hluboký vybetonovaný propustek pod silnicí,
který ústí do dalšího propustku pod betonovou podezdívkou zahrady č.p.1. Tato část je v mírně pravotočivé
zatáčce a případný pád hrozí vážným zraněním cyklistů, protože zde nejde o travnatý příkop. Osadní výbor

navrhl místní šetření a pozvat k řešení dopravního specialistu. Fotografickou dokumentaci současného stavu
předal předseda osadního výboru panu Manželovi na Městský úřad Přelouč.
5. Informace pro občany: Město Přelouč má na své internetové stránce www.mestoprelouc.cz webovou aplikaci
„Hlášení závad a nedostatků online“, která umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém
v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Na této aplikaci tedy může každý občan upozornit na
případné závady na vozovkách, osvětlení, městském rozhlasu apod. Občané se tak mohou aktivně podílet na
zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací tak mohou příslušné útvary města
včas reagovat a nahlášený problém vyřešit.
6. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 29.3.2019 v 18.30 hodin.
V Klenovce 22.2.2019
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

