
Zápis č. 10/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 12.11.2021 

 
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 zastupitelstva města 14.10.2021 a rady města 4.10.,14.10., 25.10. a 
8.11.2021  
Z jednání rady města 4.10.2021 
76/3/2021 Požadavek OV Klenovka na umístění nového chodníku u domu č.p. 1 
I. Rada města Přelouče bere na vědomí požadavek Osadního výboru na umístění nového chodníku 

u domu č.p. 1. 
76/12/2021 Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka 
I.   Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 8/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne 

3.9.2021. 
76/18/2021 OZV města Přelouče č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 
I.   Rada města Přelouče města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit a vydat Obecně 

závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. 

Z jednání rady města 14.10.2021 
77/2/2021 Smlouva o upsání akcií a prohlášení a zápis o vnesení nepeněžitého vkladu 
I. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o upsání 1 373 ks akcií 

o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, na jejímž základě 
bude splacen nepeněžitou formou vklad infrastrukturního majetku města Přelouč do základního 
kapitálu této společnosti, a to: prodloužení kanalizační stoky L v k.ú. Lhota pod Přeloučí a 
vodovodní řady v k.ú. Klenovka (zasíťování pozemků Klenovka – Třešňovka). 

Z jednání zastupitelstva města 14.10.2021 
XIX./6/2021 Návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka 
III. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka 

dle zápisů č. 8/2021 ze dne 3.9.2021 a č. 9/2021 ze dne 24.9.2021. 
XIX./10/2021 Návrh OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 
3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

XIX./11/2021 Smlouva o upsání akcií a prohlášení a zápis o vnesení nepeněžitého vkladu 
I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje Smlouvu o upsání 1 373 ks akcií o jmenovité hodnotě 

1000,00 Kč, uzavíranou mezi městem Přelouč a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČO 60108631, na jejímž základě bude splacen 
nepeněžitou formou vklad infrastrukturního majetku města Přelouč do základního kapitálu této 
společnosti, a to: prodloužení kanalizační stoky L v k.ú. Lhota pod Přeloučí a vodovodní řady 
v k.ú. Klenovka (zasíťování pozemků Klenovka – Třešňovka). 

Z jednání rady města 25.10.2021 
78/10/2021 Úprava projektu splaškové kanalizace v Klenovce 
I. Rada města bere na vědomí cenové posouzení návrhu Osadního výboru Klenovka na úpravu 

projektu stoky B připravované výstavby splaškové kanalizace v této místní části zpracovatelem 
projektu. 



II. Rada města nesouhlasí s úpravou projektu stoky B připravované výstavby splaškové kanalizace 
v této místní části dle návrhu Osadního výboru Klenovka z důvodu jeho vysoké finanční 
náročnosti ve výši 3,6 mil. Kč. 

III. Rada města souhlasí s částečným krytím nákladů z rozpočtu města na výstavbu tlakových 
kanalizačních přípojek (čerpadlo + šachta). 

78/17/2021 Zadávací podklady veřejné zakázky „Výkon technického dozoru stavebníka - 
projekt splaškové kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ 
I. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky a návrh příkazní smlouvy na výkon činnosti 

technického dozoru stavebníka, prováděné při výstavbě splaškové kanalizace v Klenovce 
s převedením odpadních vod do Přelouče. 

Z jednání rady města 8.11.2021 
78/10/2021 Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka 
I. Rada města uděluje Výjimku z usnesení zastupitelstva města č. XVII./10/2021-II. k výstavbě 

kanalizačních přípojek v místní části Klenovka, spočívající v tom, že finanční spoluúčast města 
Přelouč na výstavbě kanalizační přípojky bude poskytována nejen fyzickým osobám s trvalým 
bydlištěm v Přelouči nebo jejích místních částech, které vlastní (spoluvlastní) v Klenovce 
nemovitost s číslem popisným, určenou k trvalému bydlení, ale i fyzickým osobám, které nemají 
trvalé bydliště v Přelouči nebo jejích místních částech, ale v jimi vlastněné (spoluvlastněné) 
nemovitosti je přihlášen k trvalému pobytu jejich rodinný příslušník a to ke dni 1.1.2021. 

76/12/2021 Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka 
I.   Rada města Přelouče bere na vědomí zápis z veřejné schůze občanů místní části Klenovka ze dne 

15.10.2021 
 

II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje: 
1. Městský úřad přislíbil zajištění asfaltového povrchu betonové plochy u antukového hřiště. 
2. Schválený provozní řád víceúčelového antukového hřiště bude umístěn u hřiště. 
3. Z rozpočtu města Přelouč na r. 2021 byla provedena rekonstrukce části fasády na kulturním zařízení 

v Klenovce. 
4. V sobotu 25.září 2021 se uskuteční 4. ročník „Svatováclavské cyklojízdy“. 
5. Podzimní mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení 

bude v Klenovce v sobotu 25.9.2021 v 9.20 hodin. 
6. Podzimní svoz větví v Klenovce v pondělí 22.listopadu 2021. Svoz bude probíhat od pondělí do 

pátku v závislosti na množství, větve musí být před domem již v pondělí, není možné se vracet 
víckrát na jedno místo. 

 

III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Ke zpomalení provozu v ulici od č.p. 45 k č.p. 60 

Osadní výbor požaduje 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.  

2. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění svícení pouličního osvětlení v Klenovce od 16.00 hodin 
do 6.30 hodin. 

3. Osadní výbor požaduje umístění dopravního silničního zrcadla naproti výjezdu z místního parkoviště 
u kulturního zařízení. Při výjezdu z tohoto parkoviště je velice omezený výhled především na 
přijíždějící vozidle ze směru od Veselí. 

4. Osadní výbor žádá Městský úřad o posouzení možnosti navýšení objemu finančních prostředků na 
činnost Osadních výborů a Komisí místní samosprávy vzhledem ke zvyšování cen. 

5. Seznam požadavků Osadního výboru na investiční akce pro rok 2022. Předseda OV předal návrh na 
odbor SMI Městského úřadu. 

6. Proplacení dohodnuté úhrady za rok 2021 za sekání vybraných travnatých ploch panu L. Zemanovi. 
7. Zakoupení tiskových kazet a papíru pro tisk materiálů Osadního výboru.  



8. Zakoupení rychlovarné konvice v hodnotě 300,- Kč. 
 

IV. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Stížnost pí Kubelkové na technické služby, které na jaře 2021 při jarním svozu větví způsobily při 

manipulaci a nakládce větví poškození části betonové zídky na pozemku č. 16/32 a dosud tato zídka 
nebyla opravena. 

2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 11.12.2021 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 12.11.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  


