
Zápis č. 5/2020 z jednání osadního výboru městské části Klenovka dne 11.9.2020 

 
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 zastupitelstva města 23.6.2020 a rady města 13.7., 3.8., 19.8., 24.8. a 7.9.2020 

Z jednání zastupitelstva města 23.6.2020: 
XI./5/2020 Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Lohenice 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle zápisu č. 
3/2020 ze dne 22.5.2020. 
XI./14/2020 Návrh Obecně závazné vyhlášky č.2/2020 o nočním klidu 

I. Zastupitelstvo města schvaluje a vydává OZV č. 2/2020 o nočním klidu. 
Z jednání rady města 3.8.2020: 
45/12/2020 Plošné zvýšení nájemného v městských bytech vyjma chráněného bydlení 
I. Rada města rozhoduje zvýšit nájemné v městských bytech o 10 % s účinností od 1.1.2021. 
45/17/2020 Zápis Osadního výboru Klenovka 

I. Rada města bere na vědomí zápis č. 4/2020 Osadního výboru Klenovka ze dne 19.6.2020. 
Z jednání rady města 24.8.2020: 
47/4/2020 Zřízení věcného břemene 

VII. Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na řízení práva odpovídajícího věcnému 
břemeni k pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Klenovka. 
VIII. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene dle usnesení č. 47/4/2020-VII.     T: 15.9.2020 

47/10/2020 Zadávací řízení „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) -1.část-Zpevněné plochy 

I. Rada města schvaluje smlouvu na dílo na realizaci veř. zakázky “Víceúčelové hřiště (ledová plocha-
1.část s dodavatelem Agrostav Pardubice a.s., Hostovická 231 Černá za Bory,533 01 Pardubice, IČO 
46506063 za nabídkovou cenu 2 883 280,79 Kč bez DPH 

47/13/2020 Zvýšení nájemného v jednotlivých městských bytech  
I. Rada města schvaluje seznam městských bytů, u kterých bude k 1.1.2021 zvýšeno nájemné o 10 %. 
Z jednání rady města 7.9.2020: 
48/4/2020 Zadávací řízení VZ „Víceúčelové hřiště (ledová plocha) -2 část-kluziště s umělým 
povrchem 

II. Rada města rozhoduje že ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel BaP holding a.s., 
Purkyňova 3030/35b,612 00 Brno, IČO 27854591 za 7 421 500,- Kč bez DPH 

2. Třetí ročník tradiční cyklojízdy „Hledáme naše kořeny“ se konal 27.6.2020 s účastí 21 cyklistů. 
3. 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 

4. Tradiční rybářské závody pro děti na ukončení prázdnin se uskutečnily v sobotu 29.8.2020 s hojnou 
účastí dětí a jejich fanoušků. 

5. Lavička na dětském hřišti u kulturního zařízení byla nahrazena novou lavičkou. 
6. Čtvrtý ročník tradiční cyklistické akce „Svatováclavská jízda“ se koná v sobotu 26.9.2020 se startem 

v 9.30 hodin z parkoviště u místního kulturního zařízení. 
7. Druhý ročník cyklistické akce „Seniorská jízda“ k Mezinárodnímu dni seniorů se koná v sobotu 

3.10.2020 se startem v 9.30 hodin z parkoviště u místního kulturního zařízení. 
8. Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení v Klenovce 

bude v sobotu 26.9.2020 od 9.00 hodin do 9.20 hodin na parkovišti u místního kulturního zařízení.  
9. Dne 7.9. proběhlo mimořádné jednání OV k problematice využívání antukového kurtu 

 
II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Požadavek na zateplení dveří z vnitřní části Kulturního zařízení v místnosti místní knihovny 



 
 

III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Požadavek na chemické ošetření chodníků v obci Klenovka, které se po posekání opět zelenají. 
2. Požadavek posekat a uklidit ostrůvky vysoké trávy u silnice u připravované nové zástavby vpravo na 

příjezdu do obce od Přelouče. 
3. Požadavek na odvezení kontejneru na směsný odpad u Březiňáku, kontejner je plný a už k němu dávají 

pytle s odpadem. 
4. Požadavek na odstranění kořenových výmladků od lípy, rostoucí na křižovatce proti parkovišti u místního 

kulturního zařízení. 
5. 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. 
6. Osadní výbor žádá spoluobčany, kteří parkují vozidla na chodníku, aby umístili zaparkovaná vozidla tak, 

aby nebyly omezována chůze po chodníku. 
7. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 9.10.2020 v 18.30 hodin.  
 
V Klenovce 11.9.2020 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  
 
-  


