
Zápis č. 4/2020 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 19.6.2020 
 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav,  

Tyler Stanislav, Zeman Lukáš, 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 25.5. a 8.6.2020 

Z jednání rady města 25.5.2020: 
42/5/2020 Návštěvní řád multifunkčního hřiště a aktualizace provozního řádu hřišť  
II. Rada města schvaluje aktualizaci přílohy provozního řádu veřejných hřišť na území města Přelouče a 
místních částí. 
42/14/2020 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice s převedením 
odpad. vod do Lohenic“ 
I. Rada města schvaluje smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Mělice 
s převedením odpad. vod do Lohenic“ s dodavatelem Společnost Mělice (správce Suchý s.r.o.), 
Komenského nám.12, 281 44 Zásmuky, IČO 27085201 za nabídkovou cenu 36 967 819,56 Kč bez DPH.  
II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o dílo dle usn. č. 42/14/2020-I. T: 27.5.2020 
Z jednání rady města 8.6.2020: 
43/12/2020 Zápis Osadního výboru Klenovka 
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 3/2020 Osadního výboru Klenovka ze dne 22.5.2020. 

2. Informaci z jednání k obecním kronikám. SOA Pardubice předal osadnímu výboru naskenovanou 
tištěnou a elektronickou kopii školních kronik obce Klenovka. Elektronické verze budou umístěna na webu 
www.klenovka.cz , tištěné verze obou kronik jsou uloženy u předsedy osadního výboru. 

3. Třetí ročník tradiční Svatojiřské cyklojízdy se konal 30.5.2020 s aktivní účastí 21 cyklistů. 
4. Třetí ročník tradiční cyklojízdy „Hledáme naše kořeny“ se koná 27.6.2020 se startem v 9.30 hodin od 

parkoviště u místního kulturního zařízení. 
5. Dle výsledků kontroly požárního zabezpečení a BOZP bude prostor bývalé hasičské zbrojnice uklizen při 

příští brigádě, která se koná v pátek 26.6.2020 od 17:00 hodin 
6. Tradiční rybářské závody pro děti na ukončení prázdnin se uskuteční v sobotu 29.8.2020 od 13:00 hodin 
7. Konstrukce informační tabule s turistickou mapou Klenovky byla opravena. 

 
III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Žádost na Technické služby města Přelouče o posečení veřejných travních porostů a chemicky ošetřených 

chodníků. Současně je jednoznačný požadavek na to, aby nebylo prováděno v obci mulčování kvůli 
následnému hnití trávy a zápachu. 

2. Nákup barev pro nátěry laviček v obci a klubovny u tenisového hřiště. 
3. Proplacení 628,- Kč za fotoknihu Klenovka 2019, která je součástí obecní kroniky. 
4. Žádost o odstranění polorozpadlé lavičky na dětském hřišti u kulturního zařízení a nahrazení novou 

lavičkou. 
 

IV. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Stížnost občanů na neprovádění sekání veřejných pozemků v obci Klenovka.  
2. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu chodníků, aby 

tyto porosty upravili tak, aby nebyla omezována chůze po těchto komunikacích. 
3. Osadní výbor žádá spoluobčany, kteří parkují vozidla na chodníku, aby umístili zaparkovaná vozidla tak, 

aby nebyly omezována chůze po chodníku. 
4. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 4.9.2020 v 18.30 hodin.  
 
V Klenovce 19.6.2020 
Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 
      předseda osadního výboru 


