
Zápis č. 9/2021 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 24.9.2021 

 
Přítomni: Ing. Skala Libor, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav, Zeman Lukáš 
Omluven: Bažant Miloslav, Bažant Pavel, 

 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 
1. Informace ze zasedání rady města 9.9. a 20.9.2021 a zastupitelstva města 9.9.2021 

Z jednání zastupitelstva města 9.9.2021 
XVIII./4/2021 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka 
III. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka 

zápisu č. 7/2021 ze dne 25.6.2021. 
XVII./7/2021 Majetkové převody 

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje směnu pozemku p.č. 240/16 o výměře 5 m², odděleného 
z pozemku p.č. 240/15 v k.ú. Klenovka, ve vlastnictví Mgr. et Mgr. P.F.Š., Dis., bytem Pardubice, 
za pozemek p.č. 240/17 o výměře 5 m², oddělený z pozemku p.č. 240/6 v k.ú. Klenovka, ve 
vlastnictví města Přelouč. 

II. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje směnnou smlouvu č. 21/11, uzavíranou mezi Mgr. et 
Mgr. P.F.Š., Dis., bytem Pardubice a městem Přelouč, na směnu pozemků p.č. 240/16 a p.č. 
240/17, oba v k.ú. Klenovka. 

III. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 
XVIII.//7/2021-II.     T: 30.9.2021 

IV. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje odkoupení pozemku p.č. 9/15 o výměře 7 m², 
odděleného z pozemku p.č. 9/8 a pozemku p.č. 256 o výměře 27 m² odděleného z pozemku p.č. 
63, vše v k.ú. Klenovka, z vlastnictví p.J.P., bytem Přelouč, za cenu 4 760,- Kč. 

V. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje kupní smlouvu č. 21/13, uzavíranou mezi p.J.P., bytem 
Přelouč a městem Přelouč, na odkup pozemků p.č. 9/15 a p.č. 256, oba v k.ú. Klenovka. 

VI. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení 
č. XVIII.//7/2021-V.     T: 30.9.2021 

VII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje odkoupení pozemku p.č. 9/13 o výměře 33 m², 
odděleného z pozemku p.č. 9/9 v k.ú. Klenovka, z vlastnictví manželů F.K. a E.K., bytem Přelouč, 
za cenu 4 260,- Kč. 

VIII. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje kupní smlouvu č. 21/12, uzavíranou mezi městem 
Přelouč a manželi F.K. a E.K, bytem Přelouč, na odkup pozemku p.č. 9/13 v k.ú. Klenovka. 

IX. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení 
č. XVIII.//7/2021-VIII.     T: 30.9.2021 

X. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje prodej pozemku p.č. 72/55 o výměře 67 m², 
odděleného z pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka, manželům Ing. L.S. a Ing. M.S., bytem 
Přelouč, za cenu 16 750,- Kč. 

XI. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje kupní smlouvu smlouvu č. 21/10, uzavíranou mezi 
městem Přelouč a manželi Ing. L.S. a Ing. M.S., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 72/55 
v k.ú. Klenovka. 

XII. Zastupitelstvo města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření kupní smlouvy dle usnesení 
č. XVIII.//7/2021-XI.     T: 30.9.2021 

XVIII./10/2021 Podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o poskytnutí státní finanční 
podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do 
Přelouče“ 

I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje podání žádosti o evidenci akce, registraci akce a o 
poskytnutí státní finanční podpory na projekt „Splašková kanalizace Klenovka s převedením 
odpadních vod do Přelouče“. 

Z jednání rady města 20.9.2021 
75/3/2021 Zadávací řízení VZ „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do 

Přelouče“ 



I. Rada města Přelouče schvaluje kvalifikační a zadávací dokumentaci a znění smluvy o dílo pro 
zadání podlimitní veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod 
do Přelouče“. 

75/4/2021 Zřízení věcného břemene 
      I.     Rada města Přelouče schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavíranou 

mezi Městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 
k pozemku p.č. 226/2 v k.ú. Klenovka. 

II. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle 
usnesení č. 75/4/2021-I.     T: 15.10.2021 

    75/9/2021 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise 
I.      Rada města Přelouče bere na vědomí zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 

6.9.2021. 
II. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi realizovat umístění dopravního zrcadla dle bodu č. 3 

tohoto zápisu. 
 

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. 
 

III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Uspořádání veřejné schůze občanů v místním kulturním zařízení v měsíci říjnu. Termín bude 

upřesněn s Městským úřadem a projektantem, aby byla zajištěna jejich účast. Na programu je 
projednání a objasnění podmínek budování a provozu kanalizačních přípojek a diskuse k výstavbě 
sítě splaškové kanalizace a domovních kanalizačních přípojek a k rekonstrukci chodníků v Klenovce 
za účasti projektanta a odboru správy majetku a investic MÚ Přelouč. a rekonstrukci chodníků. 
Osadní výbor očekává že pracovníci Městského úřadu na této schůzi budou reagovat také 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. Dalšími body programu je připravovaná rekonstrukce chodníků a projednání námětů na 
zvelebení obce a požadavků na údržbu, opravy a investice na rok 2022. 

2. 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.  

3. Osadní výbor žádá Městský úřad o zajištění nátěru konstrukcí herních prvků na dětském hřišti u 
kulturního zařízení. 

4. Osadní výbor navrhuje 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. 
 

IV. Osadní výbor městské části Klenovka projednal: 
1. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 12.11.2021 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 24.9.2021 

Zapsal: Jiří Pavlas      

                                                                                       Ing Libor Skala 

      předseda osadního výboru  


