
Zápis č. 5/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 23.4.2021 

 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Bažant Pavel, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav Tyler 

Stanislav,  
Omluven: Zeman Lukáš  

 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 29.3. a 12.4.2021 a zastupitelstva města 22.4.2021 

Z jednání rady města 29.3.2021: 
63/7/2021 Podání žádosti – „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do 
Přelouče“ 

I. Rada města souhlasí s podáním žádosti o zařazení akce do seznamu akcí Programu Ministerstva 
zemědělství 129 410 na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do 
Přelouče“. 

II. Rada města schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění administrace projektu „Splašková kanalizace 
Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavíranou mezi městem Přelouč a 
společností Grant & Project Partners, s.r.o., U Průhonu 466/22, Praha 7 – Holešovice, za smluvní 
cenu ve výši 139 150,00 Kč s DPH 21 %. 

III. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo dle usnesení č. 63/7/2021-II. 
T: 30.4.2021 

63/9/2021 Zápis z jednání OV Klenovka  
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 2/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 26.2.2021. 
Z jednání rady města 12.4.2021: 
64/5/2021 Zápis z jednání OV Klenovka 
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 3/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 25.3.2021. 
Z jednání zastupitelstva města 22.4.2021 
XVI./4/2021 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
III.Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle 

zápisů č. /2021 ze dne 26.2.2021 a 3/2021 ze dne 26.3.2021. 
2. Český statistický úřad zveřejnil informace o „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021“ 

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území 
České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů 
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně 
navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami v termínu do 9.4.2021 a kdo se 
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. 
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. 

3. Osadní výbor informuje, že basketbalový koš byl přemístěn u budovy kulturního zařízení a na 
dětském hřišti byla instalována houpačka z prostředků osadního výboru Klenovka 

 

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění zvýšeného dohledu městské policie na dodržování pořádku 

v okolí nové výstavby v Klenovce. Vlivem povětrnostních podmínek dochází k rozptýlení stavebních 
materiálů a odpadních plastových a papírových obalů na okolních pozemcích a komunikacích. 

2. Osadní výbor pověřuje Ing. Skalu výkonem funkce správce rezervačního systému víceúčelového 
antukového hřiště.  

3. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění těchto prací na dětském hřišti u kulturního zařízení: 
- Výměny poškozených prken na starších lavičkách a natření těchto laviček 
- Nátěry konstrukcí hracích prvků  
- Vyvěšení nového návštěvního řádu  

 



III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Předseda osadního výboru seznámil s náklady na energie v zařízeních místní části Klenovka za r.2019. 
2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 21.5.2021 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 23.4.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  
 


