Zápis č. 7/2020 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 13.11.2020
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav, Zeman Lukáš
Omluven: Bažant Pavel,

I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 5.11. 2020 a rady města 15.10., 26.10. a 9.11.2020
Z jednání zastupitelstva města 5.11.2020:
XIII./5/2020 Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Lohenice
III. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisů č.
5/2020 ze dne 11.9.2020 a č. 6/2020 ze dne 16.10.2020.
Z jednání rady města 26.10.2020:
52/24/2020 Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech
I. Rada města schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací v Přelouči a místních částech na zimní
období 2020-2021 jako opatření města v samostatné působnosti s účinností od 6.11.2020 do 2.4.2021.
52/25/2020 Vyčlenění prostor města pro umístění osob bez přístřeší a osob vykázaných, kterým byla
nařízena karanténa
I. Rada města schvaluje vyčlenění místnosti v budově č.p. 25, Masarykovo náměstí, Přelouč pro umístění
osob bez přístřeší a osob vykázaných, kterým byla nařízena karanténní opatření nebo izolace.
Z jednání rady města 9.11.2020:
53/7/2020 Prominutí nájemného
I. Rada města schvaluje prominutí nájemného z pronájmu nebytových prostor v č.p. 19 v Klenovce p.
P.K., bytem Klenovka z důvodu nemožnosti využívat pronajímaný prostor pro účely stanovené v nájemní
smlouvě, a to po dobu platnosti nařízení vlády související s Covid - 19.
2. Podzimní svoz větví bude v místní části Klenovka v pondělí 23. listopadu. Větve je nutné na tento termín
připravit před dům, a to nejdříve víkend před svozem. Samotný svoz bude probíhat od pondělí do pátku
v závislosti na množství. Větve však musí být před domem již v pondělí, neboť není možné vracet se
vícekrát na jedno místo. V případě větví umístěných později bude technickými službami účtován poplatek
za odvoz nebo si majitel větví bude muset odvoz zajistit sám.
3. Týdenní svoz hnědých popelnic na bioodpad končí v 48. týdnu, tj od 23. do 27.11.2020. Termíny
zimních svozů s frekvencí 1x za 4 týdny budou včas upřesněny. Ve sběrném dvoře je možné bioodpad
ukládat celoročně.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Trvá požadavek na zateplení dveří z vnitřní části Kulturního zařízení v místnosti místní knihovny
2. Vzhledem ke koronavirovým opatřením nebude letos tradiční Mikulášská besídka pro děti. Dne 5.12.2020
od 17 do 18.30 hodin mohou rodiče malých dětí vyzvednou dárkové balíčky pro děti u výdejního okénka v
místním kulturním zařízení. Vyhlášení zajistí p. Ing. Skala.
3. Před kolaudačním jednáním o předání komunikací v nově připravované výstavbě rodinných domů v lokalitě
Třešňovka je nutné řešit odvedení vody, která při vydatnějších deštích vyplavuje na komunikaci III. třídy č.
32216 štěrk a zeminu v zatáčce v místě vjezdu do Klenovky od Přelouče a v zimním období hrozí namrzání
vody a vznik dopravních nehod.
4. V zápisu z revize hracích prvků na dětském hřišti u kulturního zařízení je uvedena závada na vahadlové
houpačce. Osadní výbor navrhuje nahradit ji novou houpačkou. Osadní výbor souhlasí s jejím nákupem
v hodnotě 14200,- Kč bez DPH z prostředků osadního výboru a instalací v hodnotě 3000,- Kč bez DPH.
5. Osadní výbor žádá odbor životního prostředí Městského úřadu Přelouč o informace, jaký druh odpadů je
vyvážen do biodegradační zóny v katastru obce Klenovka (v prostoru u Štěpánova), jakým způsobem je
s těmito odpady nakládáno a jak je prováděna kontrola vlivu tohoto pracoviště na životní prostředí.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Stávající úpravu povrchu betonové plochy u antukového hřiště nelze považovat za vyhovující.

2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 17.12.2020 v 18.30 hodin.
V Klenovce 13.11.2020
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

