
Zápis č. 7/2019 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 13.9.2019 
 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Zeman Lukáš 
Omluven: Ing. Šváb Miroslav, Ing. Pavlas Jiří 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 29.7., 19.8. a 2.9.2019. 

Z jednání rady města 29.7.2019: 
20/5/2019 Prodej pozemku  
I. Rada města schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 274 o výměře 62 m² v k.ú. Mělice za cenu 
minimálně 14 000,00 Kč. 
II.  Rada města ukládá p. Manželovi zajistit zveřejnění záměru dle usnesení č. 20/5/2019-I. T:31.7.2019 
Z jednání rady města 19.8.2019: 
21/5/2019 Smlouva o dílo na výstavbu kanalizační stoky A1 splaškové kanalizace v Klenovce   
I. Rada města schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. SM 10/2018 – pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu – na výstavbu kanalizační stoky A1 splaškové kanalizace v Klenovce 
společností HOLD s.r.o., Orel 34, 538 21 Slatiňany, IČO 45538425. 
II. Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 39/2019 na generální dodávku stavby „Zhotovení kanalizační 
stoky A1 pro zastávku RD Klenovka – Třešňovka“ se společností HOLD s.r.o., Orel 34, 538 21 Slatiňany, 
IČO 45538425, za nabídkovou cenu 920 003,02 Kč bez DPH, 1 113 203,65 Kč s 21% DPH. 
III. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření sml. o dílo dle usnesení č. 21/5/2019-II. T:23.8.2019 
21/8/2019 Dodatek č.1 ke smlouvě „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“  
I. Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 
veřejného osvětlení v Klenovce – III. etapa“ s dodavatelem Mopos Comunications, a.s. sídlem 
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396. 
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č. 
21/8/2019-I. T:30.8.2019 
21/17/2019 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 19.7.2019. 
21/24/2019 Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu  
I. Rada města rozhoduje o předložení návrhu odboru životního prostředí na změnu systému svozu 
komunálního odpadu zastupitelstvu města. 
II. Rada města doporučuje schválit změnu systému svozu komunálního odpadu ve variantě: 
- úprava svozu SKO (směsný komunální odpad) od rodinných domů na frekvenci 1 x 14 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 

2. Oblíbené rybářské závody pro děti uspořádal osadní výbor na rozloučení s prázdninami v sobotu 
31.8.2019 od 14.00 hodin v místní požární nádrži se zajištěním diplomů, cen a malého občerstvení pro 
dětské účastníky.  

3. Probíhá III. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v dalších ulicích v Klenovce. 
4. Cyklistická akce III. ročník „Svatováclavské jízdy“ startuje v sobotu 28.9.2019 v 9.30 hodin. 
5. Další cyklistická akce II. ročník seniorské jízdy se koná v sobotu 5.10.2019 od 9.30 hodin 

 
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Trvá požadavek na opravu opadané omítky na kulturním zařízení. 
2. Trvá požadavek na přemístění basketbalového koše od kulturního zařízení k betonové ploše pro 

tréninkové tenisové hřiště pro děti u tenisového hřiště. 
3. Pronájem kulturního zařízení ve dnech 27.-29.9.2019 Pionýrské skupině Přelouč (zastoupené pí. Marií 

Mikešovou), Choceňská 1187, 535 01 Přelouč, IČO 65667565. 



4. Osadní výbor po uskutečnění ankety nesouhlasí s úpravou svozu směsného komunálního odpadu od 
rodinných domů s frekvencí 1x za 14 dní (velké množství občanů topí pevnými palivy a odvoz 1x za 14 
dní je nedostačující). 
 

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. Feranec. 
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. Osadní výbor děkuje za instalaci nové informační tabule s turistickou mapou Klenovky. 
7. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 18.10.2019 v 18.30 hodin. 
 
V Klenovce 13.9.2019 
Zapsal: Libor Skala      

                                                                                       Ing Libor Skala 
      předseda osadního výboru 


