
Zápis č. 2/2022 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 18.3.2022 
 

Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav,  
Omluveni: Bažant Pavel, Zeman Lukáš 
Přizváni: Veselá Květuše 
 
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí: 

1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 22.2.2022 a rady města 14.2.2022, 22.2.2022 a 
7.3.2022 
Z jednání rady města 14.2.2022 
86/6/2022 Výstavba kanalizačních přípojek v místní části Klenovka 
I. Rada města Přelouče nesouhlasí s finanční spoluúčastí města při výstavbě kanalizační přípojky pro 

nemovitost č.p. 75 v místní části Klenovka z důvodu jejího umístění mimo oblast připravované 
výstavby gravitačních kanalizačních stok splaškové kanalizace. Kanalizační přípojka by musela být 
napojena na kanalizační stoku splaškové kanalizace ve vlastnictví společnosti KK Investiční s.r.o. 

86/20/2022 Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2021 
I. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit výplatu odměn za rok 2021 členům 

Osadních výborů Klenovka a Lohenice dle předloženého návrhu. 
86/22/2022 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 1/2022 z jednání OV Klenovka ze dne 4.2.2022. 
Z jednání rady města 22.2.2022 
87/3/2022 Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace Klenovka 
s převedením odpadních vod do Přelouče“ 
I. Rada města Přelouče schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Splašková kanalizace 

Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“ s dodavatelem Společnost Klenovka (správce 
KAVE Bau s.r.o.) K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice, IČO 24135658, za nabídkovou 
cenu 47 895 304,97 Kč bez DPH. 

II. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy dle usnesení č. 87/3/2022-I.  
T:28.2.2022 

Z jednání zastupitelstva města 22.2.2022 
XXII./4/2022 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice a Klenovka 
I.    Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle 

zápisu č. 1/2022 ze dne 4.2.2022. 
XXII./9/2022 Výplata odměn členům výborů za rok 2021 
I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje výplatu odměn členům výborů finančního, 

majetkového a osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice dle předložených návrhů. 
Z jednání rady města 7.3.2022 
88/5/2022 Majetkové převody 
I. Rada města Přelouče schvaluje záměr na prodej pozemku p.č. 16/53 v k.ú. Klenovka o výměře 

440 m² za cenu minimálně 199 000,00 Kč. 
2. Místní poplatek za odpad a za psa za rok 2022 

Od 1. ledna 2022 do 30. června 2022 se hradí místní poplatek za odpad a poplatek ze psů za rok 2022. 
- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech 600,- Kč 
- Místní poplatek za odpad za stavbu, ve které 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 
II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje 

1. Osadní výbor zve na jarní setkání občanů městské části Klenovka s kulturním programem, které se 
koná v sobotu 19.3.2022 od 19.00 hodin v místním kulturním zařízení. 



2. Osadní výbor pořádá brigádu na přípravu ohniště pro pálení čarodějnic a na úpravu antukového hřiště a 
herních prvků dětského hřiště dne 16.4.2022 od 9.00 hodin a osadní výbor rodiče s dětmi zve na 
tradiční pálení čarodějnic, které bude dne 30.4.2022 od 18.30 hodin. Vyhlášení akce a brigády p. Skala. 

3. Nohejbalový klub Klondajk Klenovka zahajuje sezonu 2022, Zápasy na domácím hřišti se konají: 27.4. 
s NK Jaroslav, 11.5. s NK Libišany, 25.5. s SK Borek, 8.6. s FK Přelouč, 22.6. s NK Strašov a 31.8. 
s SK Dražkovice.  

4. Dne 23.4.2022 se koná již 5. ročník tradiční Svatojiřské cyklojízdy. Start je v 9.30 hodin z parkoviště u 
místního kulturního zařízení. 

5. Zimní svoz bioodpadu (hnědé popelnice) v březnu 2022 bude v Klenovce probíhat 24.3.2022. 
6. Předseda Osadního výboru informoval o provedené inventuře majetku v působnosti Osadního výboru 

Klenovka. 
7. Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení v Klenovce v 

sobotu 19.3.2022 mezi 9.00 – 9.20 hodin na parkovišti u kulturního zařízení. 
8. Jarní svoz větví v Klenovce v pondělí 28.března 2022. Svoz bude probíhat od pondělí do pátku dle 

množství, větve musí být před domem již v pondělí, není možné se vracet víckrát na jedno místo. 
9. Svoz bioodpadu rostlinného původu v roce 2022 z chatové oblasti u Březiňského rybníka bude 

probíhat podle stanoveného harmonogramu pomocí velkoobjemového kontejneru, který bude vždy na 
týden přistavován u kontejneru na směsný komunální odpad. Městský úřad žádá občany, aby bioodpad 
neodkládali mimo kontejner a vždy vyčkali na jeho přistavení. Kontejner na bioodpad bude přistaven 
v 16. týdnu od čtvrtka 14.4. do pátku 22.4., v 20. týdnu od pátku 13.5. do pátku 20.5., ve 24.týdnu od 
pátku 10.6.do pátku 17.6., v 28. týdnu od pátku 8.7. do pátku 15.7., v 32. týdnu od pátku 5.8. do pátku 
12.8., v 36. týdnu od pátku 2.9. do pátku 9.9., ve 40. týdnu od pátku 30.9. do pátku 7.10. a ve 44. týdnu 
od čtvrtka 27.10. do pátku 4.11.2022. 

10. Úpravy veřejné zeleně provedly technické služby dle požadavků Osadního výboru 
 

III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje: 
1. Pronájem kulturního zařízení p. Arpádu Horvátovi v termínu 20.-22.5.2022. 
2. Po diskusi zápis do Kroniky městské části Klenovka za rok 2021, předložený kronikářkou paní Veselou. 
3. Osadní výbor souhlasí s umístěním zpomalovacích prvků v ulici od č.p. 45 k č.p. 60 dle návrhu.  
4. Osadní výbor bere na vědomí vyjádření Městského úřadu k umístění dopravního silničního zrcadla 

naproti výjezdu z místního parkoviště u kulturního zařízení. Přesto nadále požaduje umístění tohoto 
bezpečnostního prvku, protože při výjezdu z tohoto parkoviště je velice omezený výhled především na 
přijíždějící vozidle ze směru od Veselí. S růstem počtu rodinných domů v Klenovce a okolních obcích 
provoz na komunikaci sílí a při akcích souvisejících s pronájmy kulturního zařízení, cvičením žen atd, 
dochází k výraznému zvýšení frekvence výjezdů a vznikají kolizní situace.  

5. Osadní výbor nadále požaduje rozšíření místního rozhlasu do obou lokalit s novou výstavbou z důvodu 
potřeby poskytování informací IZS a informací Městského úřadu a Osadního výboru. 

6. Osadní výbor navrhuje umístění sportovních prvků mezi antukovým hřištěm a lesem. 
7. Osadní výbor souhlasí se záměrem na prodej pozemku p.č. 16/53 v k.ú. Klenovka. 

 
IV. Osadní výbor městské části Klenovka projednal:  

1. Osadní výbor upozorňuje občany, že k ukládání odpadů slouží kontejnery na odpad, umístěné u budovy 
kulturního zařízení a že není možné odpad ukládat volně v okolí kontejnerů. Pokud není možné umístit 
odpad do kontejneru z rozměrových nebo jiných důvodů, je nutné odvézt odpad do sběrného dvora 
v Přelouči. 

2. Příští jednání osadního výboru bude v pátek 22.4.2022 v 18.00 hodin.  
 
V Klenovce 18.3.2022       
Zapsal: Jiří Pavlas  
     

                                                                                                     Ing Libor Skala 
předseda osadního výboru 


