Zápis č. 1/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 29.1.2021
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 rady města 17.12.2020, 11.1. a 25.1.2021
Z jednání rady města 11.1.2021:
57/3/2021 Žádost o odkoupení pozemku
I. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zamítnout žádost manželů Š., bytem Přelouč o
odkoupení pozemku p.č. 1/4 v k.ú. Klenovka.
57/14/2021 Zpráva o činnosti
I. Rada města žádá předsedy Osadních výborů o vypracování zprávy o činnosti výboru za rok 2020 a
o její předložení na sekretariát Městského úřadu Přelouč.
Zodpovídají: předsedové OV Lohenice, Mělice a Klenovka
T: 28.2.2021
Z jednání rady města 25.1.2021:
58/14/2021 Zápis OV Klenovka
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 8/2020 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne
18.12.2020.
58/20/2021 Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2020
I. Rada města v souladu s ustanovením zastupitelstva města č. III/7 ze dne 18.12.2018 žádá předsedy
komisí a výborů o rozpis odměn pro jednotlivé členy řízené komise/výboru za práci v roce 2020 v rámci
stanoveného limitu.
II. Rada města ukládá předsedům komisí/výborů vypracovat rozpis odměn členům dle usnesení č.
28/20/2021-I.
T: 10.2.2021
2. Místní poplatek za odpad a za psa za rok 2021
Od 1. ledna 2021 do 30. června 2021 se hradí místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psa za rok
2021.
- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech 600,- Kč
- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není přihlášena žádná fyzická osoba 600,- Kč.
- Místní poplatek za psa přihlášeného v obci
a)
Za prvního psa držitele přihlášeného v obci v městské části Klenovka 120,- Kč
b)
Za druhého a každého dalšího psa v městské části Klenovka 360,- Kč
c)
Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let za prvního psa 120,- Kč za druhého a každého
dalšího psa 300,- Kč
d)
Vzhledem k povinnosti čipování psů od 1.1.2020 jsou poplatníci povinni nahlásit na MÚ
v Přelouči evidenční číslo a typ elektronického čipu nebo tetování, jímž byl pes označen a
datum čipování či tetování psa a doložit toto příslušným potvrzením.
3. Svoz směsného odpadu – Městský úřad upozorňuje občany:
I. Kteří pro ukládání směsného odpadu využívají popelnice, že v letošním roce již nebudou vydávány
známky na popelnice na směsný komunální odpad a nebudou si tedy při platbě na účet muset pro ni
na úřad chodit. Svoz popelnic bude probíhat jako obvykle.
II. Barevné tašky na tříděný odpad jsou občanům, kteří o ně projeví zájem, k dispozici v pokladně na
MÚ. Do jedné domácnosti bude vydána jedna sada tašek do vyčerpání počtu zakoupených sad po
zaplacení poplatku za komunální odpad za rok 2021.
III. Dle nového zákona o odpadech platného od r. 2021 je výše skládkového poplatku pro obce závislá
na množství uloženého skládkového odpadu, tedy zda obec překročí či nepřekročí hmotnostní limit.
V roce 2021 je hmotnostní limit 200 kg na občana. Do vyčerpání limitu bude v roce 2021 skládkový
poplatek pro obec 500 Kč/t (stejně jako dosud), po překročení tohoto limitu 800,- Kč/t. Tato
hmotnostní hranice se bude každý rok o 10 kg snižovat, poplatek za nadlimitní množství naopak

zvyšovat, a to až na 1850,- Kč/t. MÚ proto vyzývá občany, aby v co největší míře odpad třídili a
předávali k dalšímu využití. Do nádoby na směsný odpad ukládat jen odpad nevyužitelný.

II. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Po diskusi výtah z Kroniky městské části Klenovka za rok 2020, předložený kronikářkou paní Veselou,
který předá předseda osadního výboru pí. Vítkové na Městský úřad Přelouč.
2. Osadní výbor souhlasí s uzavřením smlouvy na rok 2021 s p. L.Zemanem na sekání určených
travnatých ploch v rozsahu jako v roce 2020.
3. Osadní výbor pověřuje p. Ing. Skalu, aby projednal na MÚ Přelouč možnost, řešit umístění
autobusových zastávek v Klenovce takto:
a) Autobusovou zastávku ve směru od Veselí do Přelouče umístit, jak je řešeno v situačním výkresu dle
varianty II.
b) Autobusovou zastávku ve směru od Přelouče do Veselí ponechat na stávajícím místě u bývalé školy.
Důvodem je jednak, že při vystupování dětí od Přelouče a následném přecházení silnice hrozí
nebezpečí úrazu a jednak je tato stávající zastávka vybavena přístřeškem pro případ čekání při nepřízni
počasí.
III. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:
1. Dle vyjádření p. Šífa úpravu povrchu betonové plochy u antukového hřiště dokončí v r.2021.
2. Předseda OV informoval o provedené kontrole požárního zabezpečení kulturního zařízení a o
provedené inventuře majetku v gesci Osadního výboru. Obě kontroly byly bez zjištěných závad
3. Čerpání finančních prostředků místní části Klenovka v roce 2020
:
K 1.1.2020

čerpání 2020

k 31.12.2020

příděl 2021

k 1.1.2021

112.260,-

33.395,-

78.865,-

25.105,-

103.970,-

4. Osadní výbor konstatuje, že kontroly ČIŽP (jedna v r. 2016 a jedna v roce 2019) k provozu
biodegradační plochy Štěpánov v katastru obce Klenovka a provádění kontroly vlivu tohoto pracoviště
na životní prostředí jsou prováděny v dlouhých časových intervalech, přitom např. ve zprávě
provozovatele za rok. 2019 se uvádí v odst. 1. c). 7. se uvádí, že v roce 2019 žádný proces
biodegradace neproběhl, a přestože v příloze č. 1 k této zprávě se uvádí, že zatímco odběr vzorku
v kontrolním vrtu V1 na vstupním profilu v ukazateli uhlovodíky C10-C40 podmínky Nařízení vlády č.
401/2015 Sb. splňuje, naopak ve vzorku z kontrolního vrtu V2 na výstupním profilu je tento ukazatel
překročen. Kromě toho došlo v roce 2019 rovněž k podstatnému navýšení chloridů ve vrtu V2.
S ohledem na tato zjištění se Osadní výbor domnívá, že biodegradační plocha s podzemními a
povrchovými vodami komunikuje a že by kontrolní orgány měly provádět kontrolu častěji než jednou za
tři roky a na tuto situaci se více zaměřit.
5. OV pověřuje p. Pavlase, aby projednal možnost vytvoření a umístění rezervačního systému pro
víceúčelové antukové hřiště na webu klenovka.cz.
6. Příští jednání osadního výboru bude ve čtvrtek 25.2.2021 v 18.00 hodin.
V Klenovce 29.1.2021
Zapsal: Jiří Pavlas
Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

