
Zápis č. 11/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 10.12.2021 
 

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 22.11.,29.11. a 6.12.2021  
Z jednání rady města 22.11.2021 
80/4/2021 Požadavky KMS, OV a příspěvkových organizací do rozpočtu na rok 2022 
I. Rada města Přelouče bere na vědomí celkový přehled požadavků komisí místních samospráv, 

osadních výborů a příspěvkových organizací, uplatněných u Odboru správy majetku, k zařazení do 
rozpočtu města Přelouč na rok 2022. 

80/7/2021 Zřízení věcného břemene 
I. Rada města Přelouče schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby, uzavíranou mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s., na zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka. 

II. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene dle usnesení č. 80/7/2021-I.      T: 15.12.2021 

80/12/2021 Zápis z jednání Osadního výboru Klenovka 
I.    Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 10/2021 z jednání Osadního výboru Klenovka ze 

dne 12.11.2021. 
80/20/2021 Návrh smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů 
I.    Rada města Přelouče schvaluje smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a 

akumulátorů mezi městem Přelouč a společností ECOBAT s.r.o. 
80/21/2021 Městská autobusová doprava Přelouč – návrh změn v jízdním řádu 
I.    Rada města Přelouče schvaluje návrh změn jízdního řádu linky č. 655101 městské autobusové 

dopravy v Přelouči s platností od 12.12.2021. 
Z jednání rady města 29.11.2021 
81/6/2021 Zadávací podklady VZ „Koordinátor BOZP – projekt Splašková kanalizace Klenovka 
s převedením odpadních vod do Přelouče“ 
I. Rada města Přelouče rozhoduje v zadávacím řízení veřejné zakázky „Koordinátor BOZP – 

projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“: 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel: 
Jméno (název) dodavatele:    VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o. 
Sídlo dodavatele:    Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 
IČO dodavatele:    48153362 
Nabídková cena:    90 000,00 Kč bez DPH. 
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 

II. Rada města Přelouče schvaluje příkazní smlouvu na realizaci zakázky „Koordinátor BOZP – 
projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ s dodavatelem 
VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové,    
IČO  48153362, za nabídkovou cenu 90 000,00 Kč bez DPH. 

III. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 81/6/2021-II.               
T: 17.12.2021 

81/7/2021 Zadávací podklady VZ „Výkon technického dozoru stavebníka – projekt Splašková 
kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ 
I. Rada města Přelouče rozhoduje v zadávacím řízení veřejné zakázky „Výkon technického dozoru 

stavebníka – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“: 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podal dodavatel: 



Jméno (název) dodavatele:    VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o. 
Sídlo dodavatele:    Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové 
IČO dodavatele:    48153362 
Nabídková cena:    440 000,00 Kč bez DPH. 
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému hodnotící komisí, které je uvedeno ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 

II. Rada města Přelouče schvaluje příkazní smlouvu na realizaci zakázky „Výkon technického 
dozoru stavebníka – projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do 
Přelouče“ s dodavatelem VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby s.r.o., Na Střezině 1079, 
500 03 Hradec Králové, IČO 48153362, za nabídkovou cenu 440 000,00 Kč bez DPH.  

III. Rada města ukládá p. Manželovi zajistit uzavření příkazní smlouvy dle usnesení č. 81/7/2021-II.               
T: 17.12.2021 

81/19/2021 Memorandum o deklarování veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory 
v oblasti životního prostředí v lokalitě ložiska štěrkopísku Lohenice IV 
I. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit Memorandum o deklarování 

veřejného zájmu, vzájemné spolupráci a podpory v oblasti živ. prostředí v lokalitě ložiska 
štěrkopísku Lohenice IV. 

2. V kulturním zařízení byla provedena revize zařízení a spotřebičů elektro dle platných předpisů.  
 

II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje 
1. Městský úřad přislíbil zajištění asfaltového povrchu betonové plochy u antukového hřiště. 
2. Očkování bez registrace pro osoby starší 16 let a samoplátce bude probíhat v Přelouči, sportovní 

hala Za Fontánou 1611, dne 14.12.2021. je třeba přinést občanský průkaz a kartičku zdravotní 
pojišťovny. 

3. Týdenní svoz bioodpadu (hnědé popelnice) končí v Klenovce 1.12.2021. Zimní svoz bioodpadu 
v období prosinec 2021 až březen 2022 bude probíhat 1x za měsíc a to 30.12.2021, 26.1., 24.2. a 
24.3.2022. 

4. Mikulášská nadílka proběhla 4.12.2021 osobní návštěvou Mikuláše a jeho doprovodu u těch občanů, 
kteří o toto projevili zájem. Pro ostatní děti byly rodičům předány dárkové balíčky. 

5. Předseda Osadního výboru seznámil s návrhem rozpočtu města Přelouč na rok 2022 a částí, týkající 
se obce Klenovka: 
- 2321 – Klenovka – kanalizace – realizace    18 000 000,- Kč 
- 3613 – oprava fasády (kulturní zařízení a úřadovna)      400 000,- Kč 
- 2212 – přeložka silnice III/34216 – projekt         200 000,- Kč 

6. Předseda Osadního výboru seznámil se stavem uzavírání smluv o realizaci stavby domovní 
kanalizační přípojky a úhrady platby finanční spoluúčasti na výstavbě kanalizační přípojky.  

 
III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 

1. Zakoupení kostýmů Mikuláše a anděla v hodnotě 3900,- Kč z prostředků Osadního výboru.   
2. Pronájem kulturního zařízení pí. Bittnerové ve dnech 7.-.9.1.2022. 
3. 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.  

4. 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. 

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



6. Osadní výbor navrhuje Zastupitelstvu města Přelouče stanovit s účinností od 1.1.2022 snížení měsíční 
odměny předsedovi Osadního výboru Klenovka na vlastní žádost na částku 3 490,- Kč. 
 

IV. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Na jednání Osadního výboru 28.1.2022 předloží kronikářka paní Květuše Veselá ke schválení návrh 

zápisu do kroniky obce Klenovka za rok 2021 a Výpis z kroniky městské části Klenovka za rok 2021 
pro Městský úřad Přelouč. 

2. Osadní výbor připraví návrh na umístění sportovních prvků pro starší děti. 
3. Osadní výbor upozorňuje občany na dodržení termínů uzavření smluv o realizaci stavby domovní 

kanalizační přípojky a na dodržení termínů platby finanční spoluúčasti na výstavbě přípojky. 
4. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 28.1.2022 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 10.12.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  


