
Zápis č. 2/2020 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 6.3.2020 
 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,  

Tyler Stanislav, Zeman Lukáš, přizvána kronikářka pí. Květa Veselá 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 28.1. a 3.3.2020 a rady města 3.2., 17.2.a 3.3.2020 

   Z jednání zastupitelstva města 28.1.2002: 
VIII./4/2020 Podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory na projekt 
„Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“ 
I. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory 
na projekt „Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic“. 
Z jednání rady města 3.2.2020: 
33/29/2020 Žádost státního okresního archivu Pardubice o předání historických kronik místních 
částí města  
I. Rada města upozorňuje na povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví a ukládá předsedovi OV 
Klenovka předat do Státního archivu Pardubice obecní kroniku s číselným označením SK 314, předsedovi 
OV Lohenice okresní kroniky s číselným označením 418 a 419 (od r. 1992), předsedovi OV Mělice obecní 
kroniku s číselným označením 426, předsedkyni KMS Štěpánov obecní kroniku s číselným označením SK 
914 a předsedovi KMS Tupesy obecní kroniku s číselným označením 931 a to nejdéle do 31.3.2020. 
Z jednání zastupitelstva města 3.3.2002: 
IX./4/2020 Návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č.1/2020 
ze dne 24.1.2020. 
IX./14/2020 Výplata odměn členům výborů za práci v roce 2019 
I. Zastupitelstvo města schvaluje výplatu odměn členům výboru majetkového, finančního, kontrolního a 
členům osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka za práci v roce 2019 dle návrhů, předložených 
předsedy jednotlivých výborů. 
Z jednání rady města 17.2.2020: 
34/18/2020 Zápis OV Klenovka  
I. Rada města bere na vědomí zápis č.1/2020 z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 24.1.2020. 
34/28/2020 Výplata odměn členům výborů za rok 2019  
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města Přelouče schválit výplatu odměn členům výboru 
majetkového, finančního, kontrolního a členům osadního výboru Lohenice, Mělice a Klenovka za práci c 
roce 2019 dle návrhů, předložených předsedy jednotlivých výborů. 
34/30/2020 Žádost o spoluúčast při řešení problematiky zhoršování kvality vody v rekreační oblasti 
pískových jezer v lokalitě Mělice a Lohenice  
I. Rada města schvaluje podání žádosti Českému rybářskému svazu Hradec Králové na vydání zákazu 
lovu ryb z plavidel a zákazu zavážení nástrah a návnad na pískových jezerech v katastru Mělice a 
Lohenice z důvodu zamezení znečištění vod v rekreační oblasti pískových jezer v katastru Mělice a 
Lohenice. 
Z jednání rady města 17.2.2020: 
35/3/2020 Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu 
I. Rada města schvaluje dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci výstavby 
splaškové kanalizace v Mělicích s převedením odpadních vod do Lohenic, uzavíranou s \východočeským 
muzeem v Pardubicích, Zámek 2, 530 02 Pardubice, IČO 14450542, za předpokládanou smluvní cenu 
25 000,00 Kč bez DPH, 30 250,00 Kč s 21% DPH. 
II. Rada Města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dohody dle usnesení č. 35/2/2020-I. T: 20.03.2020 
35/5/2020 Informace k technickému řešení kanalizačních přípojek v místní části Štěpánov 
I. Rada města bere na vědomí informaci k technickému řešení kanalizačních přípojek v obci Štěpánov. 



2. Informaci z jednání k obecním kronikám na MÚ Přelouč dne 4.3.2020 s Mgr. Hlouškem ze Státního 
okresního archivu Pardubice. Kronika zůstává v obci, dokud není dopsána a poté ještě deset let, poté se 
odvádí do archivu. Pokud není v kronice zápis deset a více let, je považována za dopsanou a rovněž patří 
do archivu. Osadní výbor může požádat SOA Pardubice o naskenovanou tištěnou nebo elektronickou kopii 
odevzdané kroniky.  

3. Třetí ročník tradiční Svatojiřské cyklojízdy se koná v sobotu 25.4.2020, start je v 9.00 hodin na 
parkovišti u místního kulturního zařízení. 

4. Tradiční setkání občanů Klenovky se koná v sobotu 7.3.2020 v místním kulturním zařízení se zajištěním 
živé hudby a občerstvení. 

5. Informaci o výsledcích kontroly požárního zabezpečení a BOZP. Prostor bývalé hasičské zbrojnice bude 
uklizen při příští jarní brigádě. 

6. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení v sobotu 21.3.2020 na 
parkovišti u kulturního zařízení. 

7. Svoz větví v Klenovce v pondělí 6.dubna 2020. Svoz bude probíhat od pondělí do pátku v závislosti na 
množství, větve musí být před domem již v pondělí, není možné se vracet víckrát na jedno místo. 

 
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Žádost o projednání opravy místní komunikace mezi obcemi Klenovka a Valy. Komunikace je rovněž 

cyklostezkou. Stav této místní komunikace se po zimním období výrazně zhoršil, výtluky se stále zvětšují a 
hrozí další, ještě výraznější poškození a také možnost úrazu. Osadní výbor žádá Městský úřad o řešení 
této situace s obecním úřadem Valy. 

2. Brigádu na přípravu ohniště pro tradiční pálení čarodějnic bude současně s jarním úklidem dne 18.4.2020. 
3. Žádost o opravu rozpadající se konstrukce informační tabule s turistickou mapou Klenovky. 
4. Požadavek na umístění zpomalovacích retardérů v ulici od č.p. 45 k č.p. 60. 
5. Zaslání žádosti osadního výboru SOÚ Pardubice o poskytnutí tištěné a elektronické kopie školní kroniky. 

 
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Odstranění naskenované obecní kroniky z webu Klenovka z důvodu kolize s GDPR. 
2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 10.4.2020 v 18.15 hodin.  
 
V Klenovce 6.3.2020 
Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 
      předseda osadního výboru 

 
 


