Zápis č. 7/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 25.6.2021
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 rady města 31.5. a 7.6.2021 a zastupitelstva města 17.6.2021
Z jednání rady města 31.5.2021
67/8/2021 Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka (pozn.: zrušeno 7.6.2021)
Z jednání rady města 7.6.2021:
68/2/2021 Návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu
I. Rada města schvaluje předložený návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu
spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů na
frekvenci 1 x 2 týdny.
II. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu systému svozu
komunálního odpadu spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od
rodinných domů na frekvenci 1 x 2 týdny.
68/4/2021 Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka
I. Rada města Přelouče ruší usnesení rady města č. 67/8/2021-I.-III. ze dne 31.5.2021.
II. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit znění vzorových smluv (vzorová
smlouva o realizaci stavby domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části
kanalizační přípojky vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti), které by měly být
uzavírány s vlastníky (spoluvlastníky) nemovitostí v místní části Klenovka s trvalým bydlištěm
v Přelouči nebo jejích místních částech v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro
připojení jejich nemovitosti na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Klenovce s
převedením odpadních vod do Přelouče.
III. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout, že finanční spoluúčast města
Přelouč na výstavbě kanalizační přípojky bude poskytována pouze fyzickým osobám s trvalým
bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce
nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení. Výjimku z tohoto rozhodnutí může
schválit Rada města Přelouče svým usnesením.
IV. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města stanovit, že finanční spoluúčast vlastníků
(spoluvlastníků) nemovitostí, pro které bude město Přelouč zajišťovat výstavbu kanalizačních
přípojek, tedy pouze fyzických osob s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech,
které vlastní (spoluvlastní) v místní části Klenovka nemovitost s číslem popisným, určenou
k trvalému bydlení, bude činit částku 10 000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.
68/5/2021 Majetkové převody
I. Rada města schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka o výměře cca
63 m2 manželům S., bytem Přelouč za cenu dle znaleckého posudku.
68/6/2021 Zápis OV Klenovka
I. Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 6/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze
dne 21.5.2021.
Z jednání zastupitelstva města 17.6.2021:
XVII./5/2021 Návrhy a stanoviska osadních výborů Klenovka a Mělice
I. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka
dle zápisů č. 5/2021 ze dne 23.4.2021 a 6/2021ze dne 21.5.2021.
XVII./8/2021 Návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2021
s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 233 529 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 289 509 tis.
Kč. Schodek rozpočtu ve výši 55 980 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
XVII./10/2021 Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka
I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje znění vzorových smluv (vzorová smlouva o realizaci
stavby domovní kanalizační přípojky a vzorová smlouva o darování části kanalizační přípojky
vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti), které by měly být uzavírány s vlastníky
(spoluvlastníky) nemovitostí v místní části Klenovka s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích
místních částech v souvislosti s výstavbou kanalizačních přípojek pro připojení jejich nemovitostí
na nově budovanou síť splaškové kanalizace v Klenovce s převedením odpadních vod do
Přelouče.
II. Zastupitelstvo města Přelouče rozhoduje že finanční spoluúčast města Přelouč na výstavbě
kanalizační přípojky bude poskytována pouze fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v Přelouči
nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce nemovitost s číslem
popisným, určenou k trvalému bydlení. Výjimku z tohoto rozhodnutí může schválit Rada města
Přelouče svým usnesením.
III. Zastupitelstvo města stanovuje, že finanční spoluúčast vlastníků (spoluvlastníků) nemovitostí, pro
které bude město Přelouč zajišťovat výstavbu kanalizačních přípojek, tedy fyzických osob
s trvalým bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v místní
části Klenovka nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, bude činit částku
10 000,00 Kč pro každou připojovanou nemovitost.
2. Osadní výbor městské části Klenovka informuje,
- Z iniciativy OV byla při brigádě 24.5.2021 provedena oprava a utěsnění stavidla, po níž došlo
k omezení úniku vody z místní požární nádrže a zvýšení stavu hladiny vody. Osadní výbor děkuje
všem, kdo se na této práci podíleli.
- Tradiční rybářské závody pro děti na ukončení prázdnin se uskuteční v sobotu 28.8.2020 od
14:00 hodin na místní požární nádrži.
- Dle informace Městského úřadu se síť splaškové kanalizace začne budovat v r. 2022, přípojky se
budou řešit v r. 2022 – 2023, dokončení se předpokládá v r.2024. Chodníky a autobusová
zastávka se budou budovat až po realizaci výstavby kanalizace.
- Dle informace Městského úřadu bude zadán projekt na rekonstrukci sítě místního rozhlasu v celé
obci včetně obou lokalit výstavby nových rodinných domů, jak na výjezdu k Veselí, tak i v lokalitě
Třešňovka, vše v k.ú. Klenovka.
- Osadní výbor děkuje za provedení výměny poškozených prken na starších lavičkách na dětském
hřišti a umístění jedné nové lavičky
- V rozpočtu města Přelouč na r. 2021 je zajištěna rekonstrukce fasády na kulturním zařízení
v Klenovce.

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. K projektu sítě splaškové kanalizace v Klenovce
Osadní výbor vyslovuje údiv, proč nebyl informován v předstihu o projednávaném návrhu projektu
splaškové kanalizace v Klenovce. Vzhledem k nedostatečné informovanosti o projektu navrhuje
Osadní výbor uspořádat v Klenovce veřejnou schůzi občanů k výstavbě sítě splaškové kanalizace a
domovních kanalizačních přípojek za účasti odboru správy majetku MÚ Přelouč a projektanta
k objasnění podmínek budování a provozu kanalizačních přípojek. Osadní výbor požaduje k přípravě
této veřejné schůze do 3.8.2021 předložení projektu sítě splaškové kanalizace, aby mohli členové
Osadního výboru informovaně reagovat na připomínky a dotazy občanů v souvislosti se smlouvami o
realizaci stavby domovní kanalizační přípojky a smlouvami o darování části kanalizační přípojky
vlastníkům (spoluvlastníkům) připojované nemovitosti.

Termín schůze a předání podkladů projedná předseda OV s Městským úřadem. T: do 15.7.2021
2. K rekonstrukci chodníků v Klenovce
Osadní výbor požaduje, aby před přípravou projektové dokumentace k budování chodníků byly
projednány požadavky osadního výboru a občanů městské části Klenovka v této problematice.
3. Ke zpomalení provozu v ulici od č.p. 45 k č.p. 60
Osadní výbor požaduje opětovně prověřit možnost umístění zpomalovacích prvků v ulici od č.p. 45
k č.p. 60, kde jezdí mimo jiné i vozidla k výstavbě nových rodinných domů v lokalitě Třešňovka a při
vyšší rychlosti hrozí zranění malých dětí pohybujících se v ulici. Osadní výbor nesouhlasí s
argumentací, že příslušná dopravní komise případně policie ČR neshledala nutnost umístění
zpomalovacích prvků. V pokračování této ulice jsou na nových komunikacích o cca 300-500 m dále
umístěny zpomalovací prvky a není jasné čím se liší bezpečnost na těchto dvou místních
komunikacích dle hodnocení výše uvedených orgánů.
4. K vybudování chodníku od nových RH na výjezdu k Veselí
Osadní výbor žádá Městský úřad o přehodnocení přípravy vybudování chodníků v Klenovce
vzhledem k tomu, že ve druhé polovině roku 2021 lze očekávat ukončení výstavby 33 nových
rodinných domů v k.ú. Klenovka na výjezdu k Veselí a pro zajištění bezpečnosti chodců, a
především dětí při cestě na autobusovou zastávku, hodnotí Osadní výbor vybudování chodníku
v úseku od vstupní komunikace do této lokality k č.p. 3 jako nezbytně nutné.
5. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění nátěru konstrukcí herních prvků na dětském hřišti u
kulturního zařízení.
6. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu
chodníků, aby tyto porosty upravili tak, aby nebyl omezován pohyb po těchto komunikacích.
7. Zakoupení komponent k zavlažování víceúčelového antukového hřiště (zavlažovač, rozdělovač
vody, zavlažovací počítač) v celkové hodnotě 4341,00 Kč.

III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 3.9.2021 v 18.00 hodin.
V Klenovce 25.6.2021
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

-

