Zápis č. 8/2022 z jednání kandidátů Osadního výboru městské části Klenovka dne 20.11.2022
Přítomni: Ing. Šváb Miroslav, Bažant Miloslav, Konečný Ivan, Ing. Kubíček Godorožová Lenka, Nohejlová
Dana, Ing. Pavlas Jiří, Zeman Lukáš
I. Osadní výbor městské části Klenovka bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 22.9. a 20.10.2022 a rady města 22.9., 3.10., 17.10.,
31.10. a 14.11.2022
Z jednání zastupitelstva města 22.9.2022
XXV./4/2022 Návrhy a stanoviska Osadních výborů Lohenice a Klenovka
II. Zastupitelstvo města Přelouče bere na vědomí návrhy a stanoviska Osadního výboru Klenovka dle
zápisu č. 5/2022 ze dne 19.8.2022, zápisu č. 6/2022 ze dne 19.8.2022 a zápisu č. 7/2022 ze dne
15.9.2022.
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 20.10.2022
14/2022 Volba dalších členů finančního výboru
I. Zastupitelstvo města Přelouče volí členem finančního výboru pana Aleše Koubu, Ing. Milana
Koženého, paní Lucii Macháčkovou, Ing. Jiřího Pavlase, Ing. Milana Prokopa a Stanislava Zieglera.
Z jednání rady města 17.10.2022
107/4/2022 Dodatek č.1 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních
vod do Přelouče“
l. Rada města Přelouče schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo „Splašková kanalizace Klenovka
s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavíraný se společností Společnost Klenovka,
zastoupenou správcem společnosti KAVE Bau s.r.o., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice, IČO 24135658,
kterým se sjednaná smluvní cena zvyšuje o částku 1 452 185,26 Kč bez DPH, 1 757 144,16 Kč včetně
DPH z důvodu úpravy rozsahu městem požadovaných prací.
II. Rada města Přelouče ukládá p. Manželovi zajistit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo dle usnesení č.
107/4/2022-L
T: 24.10.2022
Z jednání rady města 14.11.2022
2/4/2022 Zřízení OV Klenovka, volba členů a předsedy
l. Rada města Přelouče doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče zřídit v místní části Klenovka Osadní
výbor Klenovka.
II. Rada města Přelouče doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče určit, že Osadní výbor Klenovka
bude mít 7 členů.
III. Rada města Přelouče doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče určit členy osadního výboru Klenovka
Miloslava Bažanta, Ivana Konečného, Ing. Lenku Kubíček Godorožovou, Danu Nohejlovou, Ing. Jiřího
Pavlase, Ing Miroslava Švába a Lukáše Zemana.
IV. Rada města Přelouče doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče zvolit předsedou Osadního výboru
Klenovka Ing. Miroslava Švába.
2. Úplná uzavírka silniční dopravy přes obec Klenovka skončila 31.10.2022.
II. Osadní výbor městské části Klenovka informuje
1. Dne 27.8.2022 uspořádal Osadní výbor rybářské závody dětí na místní požární nádrži s účastí 9 malých
rybářů a rybářek. Odměněni byli jak vítězové, tak i ostatní účastníci klání.
2. Dne 24.9.2022 se uskutečnil již 5. ročník tradiční „Svatováclavské cyklojízdy“ s účastí 16 cyklistů a dne
8.10.2022 již 4. ročník „Seniorské cyklojízdy“ s účastí 21 příznivců cyklistiky.
3. U kulturního zařízení byl na žádost Osadního výboru umístěn druhý kontejner na papír.
4. Podzimní svoz větví v Klenovce bude v pondělí 21.11.2022. Svoz bude probíhat od pondělí do pátku
v závislostí na množství, větve musí být před domem již v pondělí, není možné se vracet vícekrát na
jedno místo.
5. Osadní výbor Klenovka pořádá dne 3.12.2022 v 17.00 hodin tradiční Mikulášskou besídku s programem a
drobnými dárky pro děti v místním kulturním zařízení. Přípravu balíčků a programu besídky zajišťuje pí.
Nohejlová.

6. V chatové oblasti Březiňák (u kontejneru na SKO) bude od 25.11 do 2.12.2022 mimořádně přistaven BIO
kontejner pro odvoz bioodpadu. Upozornění pro chataře vyvěsí p, Pavlas.
III. Osadní výbor městské části Klenovka schvaluje:
1. Seznam požadavků Osadního výboru na investiční akce pro rok 2023 bude projednán na příštím jednání
Osadního výboru. Předseda OV poté předá návrh na odbor SMI Městského úřadu.
2. Osadní výbor nadále požaduje rozšíření místního rozhlasu do obou lokalit s novou výstavbou (Třešňovka
a Na dolní peci) z důvodu potřeby poskytování informací IZS a informací Městského úřadu a Osadního
výboru.
3. Osadní výbor navrhuje umístění sportovních prvků mezi antukovým hřištěm a lesem po ukončení
výstavby kanalizace a uvolnění a úpravě tohoto prostoru.
4. Stále trvá požadavek Osadního výboru na opravu povrchu betonové hrací plochy u víceúčelového
antukového hřiště.
5. Oprava místní komunikace u č.p. 96 byla provedena při pokládání asfaltového koberce na komunikaci
III/34216.
6. Osadní výbor žádá o přezkoumání stavu propustku pod silnicí č. III/34216 u č.p. 1. dle sdělení pracovníků
firmy KAVEBAU, která provádí v obci výstavbu kanalizace, je propustek v havarijním stavu,
7. Osadní výbor žádá o vyčlenění a zřízení plochy pro kontejnery na směsný komunální odpad, plasty, sklo
a případně upotřebené jedlé oleje a tuky na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka pro 33 nových rodinných
domů v nové zástavbě „Na dolní peci“.
8. Osadní výbor žádá o umístění druhé úřední desky na pozemku p.č. 72/39 v k.ú. Klenovka pro
informování spoluobčanů v nové zástavbě „Na dolní peci“.
9. V č.p. 30 (bývalý MNV) jsou svépomocí prováděny opravy k uvedení budovy do uživatelného stavu pro
dětskou klubovnu. Možnosti pomoci města projedná předseda osadního výboru na Měst. úřadu.
10. Umístění lávky jako součásti chodníku u č.p. 1 dle návrhu zaslaného p. Manželem předsedovi Osadního
výboru dne 15.9.2022
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. Osadní výbor žádá spoluobčany, jejichž živé ploty nebo zahradní porosty zasahují do profilu chodníků,
aby tyto porosty upravili tak, aby nebyl omezován pohyb po těchto komunikacích.
3. Příští jednání osadního výboru bude v sobotu 17.12.2022 v 18 hodin.
V Klenovce 20.11.2022
Zapsal: Jiří Pavlas

Ing. Miroslav Šváb
za Osadní výbor Klenovka

