Zápis č. 6/2020 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 16.10.2020
Přítomni: Ing. Skala Libor, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav, Zeman Lukáš
Omluveni: Bažant Miloslav, Bažant Pavel
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:

1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 17.9.2020 a rady města 29.9. a 12.10.2020
Z jednání zastupitelstva města 17.9.2020:
XII./2/2020 Stanovisko města k záměru stavby „Modernizace podjezdu na silnici III/32219 pod
železniční tratí ve Valech u Přelouče“
I. Zastupitelstvo města vyjadřuje zásadní nesouhlas se záměrem realizace stavby „Modernizace podjezdu
na silnici III/32219 pod železniční tratí ve Valech u Přelouče“.
XII./5/2020 Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Lohenice
III. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č.
4/2020 ze dne 19.6.2020.
Z jednání rady města 29.9.2020:
49/17/2020 Dodatek č.2/2020 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a SOP a.s.
I. Rada města schvaluje dodatek č.2/2020 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a
SOP a.s.
Z jednání rady města 12.10.2020:
50/11/2020 Zápis OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 5/2020 Osadního výboru Klenovka ze dne 11.9.2020.
2. Třetí ročník cyklistické akce „Seniorská jízda“ k Mezinárodnímu dni seniorů se konal 3.10.2020 s účastí
16 cyklistů.
3. Požadavek na odstranění kořenových výmladků od lípy, rostoucí na křižovatce proti parkovišti u místního
kulturního zařízení byl realizován.
4. 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.
5. 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.
6. Svoz bioodpadu v chatové oblasti Březiňák – poslední umístění velkoobjemového kontejneru na
bioodpad v této lokalitě proběhne od 30.10. do 6.11.2020.
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.

Trvá požadavek na zateplení dveří z vnitřní části Kulturního zařízení v místnosti místní knihovny
Zakoupení 2 ks seker a mechanického postřikovače pro potřeby osadního výboru.
Seznam požadavků OV na investiční akce pro rok 2021, předseda OV předá návrh na odbor SMI.
Proplacení dohodnuté úhrady za sekání vybraných travnatých ploch panu L. Zemanovi.
Požadavek na instalaci dětského kolotoče u kulturního zařízená, návrh projedná předseda OV na Měst.Ú.

III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Požadavek na chemické ošetření chodníků v obci Klenovka, které se po posekání opět zelenají.
2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 13.11.2020 v 18.30 hodin.

V Klenovce 16.10.2020
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

