Zápis č. 3/2022 z jednání Osadního výboru městské části Klenovka dne 22.4.2022
Přítomni: Ing. Skala Libor, Bažant Miloslav, Ing. Pavlas Jiří, Ing. Šváb Miroslav, Tyler Stanislav,
Zeman Lukáš
Omluveni: Bažant Pavel
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 21.4.2022 a rady města 21.3., 4.4., 11.4. a 21.4.2022
Z jednání rady města 21.3.2022
89/8/2022 Majetkové převody
I. Rada města Přelouče schvaluje záměr na prodej části pozemku p.č. 149/1 v k.ú. Klenovka o
výměře 180 m² za cenu minimálně 1 100,00 Kč/m².
Z jednání rady města 4.4.2022
90/9/2022 Koncesní řízení na výběr provozovatele kanalizace v MČ Mělice a Klenovka
I. Rada města Přelouče schvaluje zadávací dokumentaci pro koncesní řízení na výběr provozovatele
splaškové kanalizace v místních částech Mělice a Klenovka.
II. Rada města Přelouče jmenuje komisi pro otevírání posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
v koncesním řízení na výběr provozovatele splaškové kanalizace v místních částech Mělice a
Klenovka ve složení Miroslav Manžel (náhradník Miroslav Beránek), Bc. Pavel Caha (náhradník Ing.
Lada Kubínová) a Ing, Ivo Kokrment (náhradník Mgr. Adéla Brodecká).
III. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit bezodkladné zahájení koncesního řízení na výběr
provozovatele splaškové kanalizace v místních částech Mělice a Klenovka. T: 5.4.2022
90/10/2022 Zápis OV Klenovka
I. Rada města Přelouče bere na vědomí zápis č. 2/2022 z jednání Osadního výboru Klenovka ze dne
18.3.2022
Z jednání rady města 21.4.2022
92/2/2022 Stanovení ceny tlakových kanalizačních přípojek v Klenovce
I. Rada města Přelouče rozhoduje, že cena za tlakové kanalizační přípojky ke splaškové kanalizaci
v Klenovce, které budou realizovány městem Přelouč pro nemovitosti č.p. 3, č.p. 5, č.p. 18, č.p. 21,
č.p. 24, č.p. 32 a č.p.67, bude vlastníkům uvedených nemovitostí účtována ve výši 40 000,00 Kč s tím,
že stavební náklady nad tuto částku uhradí město Přelouč.
92/3/2022 Zřízení věcného břemene
V. 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. 72/39 v k.ú. Klenovka.
VI. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle
usnesení č. 92/3/2022-5.
T: 15.5.2022
Z jednání zastupitelstva města 21.4.2022
XXIII./4/2022 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Mělice a Klenovka
II. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle
zápisu č. 2/2022 ze dne 18.3.2022.
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 místní 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 určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém
není přihlášena žádná fyzická osoba 600,- Kč.
- Místní poplatek za psa přihlášeného v obci
Za prvního psa držitele přihlášeného v obci v městské části Klenovka 120,- Kč
a)
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.

II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje
1. Dne 19.3.2022 se uskutečnilo jarní setkání občanů městské části v místním kulturním zařízení.
2. Osadní výbor děkuje těm spoluobčanům, kteří se zúčastnili 16.4.2022 brigády na přípravu ohniště pro
pálení čarodějnic.
3. Osadní výbor zve rodiče s dětmi na tradiční pálení čarodějnic, které bude dne 30.4.2022 od 18.30 hodin.
4. 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.
5. Dne 23.4.2022 se koná již 5. ročník tradiční Svatojiřské cyklojízdy. Start je v 9.30 hodin z parkoviště u
místního kulturního zařízení.
III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Pronájem kulturního zařízení p. Štefanu Staňovi v termínu 26.-28.8.2022.
2. Osadní výbor bude při realizaci sítě splaškové kanalizace jednat o umístěním zpomalovacích prvků v ulici
od č.p. 45 k č.p. 60 dle původního návrhu, schváleného Osadním výborem dne 19.3.2022.
3. Osadní výbor bere na vědomí informaci předsedy Osadního výboru o kladném 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.
4. 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.
5. Osadní výbor souhlasí se smlouvou o dílo s p. L. Zemanem na rok 2022 na sekání určených travnatých
ploch dle rozsahu a podmínek, stanovených ve smlouvě.
6. Osadní výbor navrhuje umístění sportovních prvků mezi antukovým hřištěm a lesem.
7. Osadní výbor souhlasí se záměrem na prodej pozemku p.č. 149/1 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 27.5.2022 v 18.00 hodin.
V Klenovce 22.4.2022
Zapsal: Jiří Pavlas

Ing Libor Skala
předseda osadního výboru

