
Zápis č. 9/2022 z jednání Osadního výboru místní části Klenovka dne 18.12.2022 
 

Přítomni: Ing. Šváb Miroslav, Bažant Miloslav, Konečný Ivan, Nohejlová Dana, Ing. Pavlas Jiří 
Omluveni: Ing. Kubíček Godorožová Lenka, Zeman Lukáš 
 
I. Osadní výbor místní části Klenovka bere na vědomí: 

1. Informace ze zasedání zastupitelstva města 15.12.2022 a rady města 28.11. a 5.12.2022 
Z jednání zastupitelstva města 15.12.2022 
I./6/2022 Návrh rozpočtu města Přelouče na rok 2023 
I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje rozpočet města Přelouče na rok 2023. Rozpočet bude 

schodkový s tím, že příjmy rozpočtu budou činit 281 101 tis. Kč a výdaje rozpočtu činí 317 880 tis. Kč. 
Schodek ve výši 13 617 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech. 

I./7/2022 Majetkové převody 
V. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje kupní smlouvu č. 22/18, uzavíranou mezi městem Přelouč a 

manželi J., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.č. 16/53 v k.ú. Klenovka. 
I./8/2022 Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech 
I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních 

částech města. 
I./9/2022 Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí 

místních samospráv 
I. Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky 

osadních výborů a komisí místních samospráv. 
I./11/2022 Návrh na zřízení Osadního výboru Klenovka, volba členů a předsedy 
I.   Zastupitelstvo města Přelouče zřizuje v místní části Klenovka Osadní výbor Klenovka. 
II.  Zastupitelstvo města určuje, že Osadní výbor Klenovka bude mít 7 členů. 
III. Zastupitelstvo města Přelouče určuje členy Osadního výboru Klenovka pana Miloslava Bažanta, Ivana 

Konečného, Ing. Lenku Kubíček Godorožovou, Danu Nohejlovou, Ing. Jiřího Pavlase, Ing. Miroslava 
Švába a Lukáše Zemana. 

IV. Zastupitelstvo města Přelouče volí předsedou osadního výboru Klenovka Ing. Miroslava Švába. 
I./19/2022 Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
I.   Zastupitelstvo města Přelouče schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. 
Z jednání rady města 28.11.2022 
3/3/2022 Nákup majetku nad 10tis. Kč – KMS Štěpánov 
I. Rada města Přelouče souhlasí s požadavkem KMS Štěpánov zakoupit drobný hmotný majetek, a to 

dřevěný zahradní domek v hodnotě 36 000,00 Kč. Majetek bude pořízen z finančních prostředků 
komise. 

3/17/2022 Zápis OV Klenovka 
I. Rada města Přelouče konstatuje k zápisu č.8/2022 ze dne 20.11.2022, že osadní výbor zanikl ze 

zákona ke dni 23.9.2022. 
3/17/2022 Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v místních částech 
II. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro zřizování a činnost 

osadních výborů v místních částech města. 
3/18/2022 Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí 
místních samospráv  
I. Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města schválit Pravidla pro nakládání s majetkem a 

finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv. 
Z jednání rady města 5.12.2022 
4/4/2022 Pravidla města Přelouče 
l.   Rada města Přelouče doporučuje Zastupitelstvu města Přelouče schválit Pravidla prodeje nemovitého 

majetku města Přelouče, platná od 16.12.2022. 
 



II. Osadní výbor místní části Klenovka informuje 
1. Osadní výbor Klenovka uspořádal dne 3.12.2022 vydařenou tradiční Mikulášskou besídku s programem a 

drobnými dárky pro děti v místním kulturním zařízení s účastí 42 dětí a cca stejného množství rodinných 
příslušníků. 

2. Dne 1.1.2023 se uskuteční tradiční novoroční hokejbalové utkání na parkovišti u kulturního zařízení. 
 

III. Osadní výbor místní části Klenovka schvaluje: 
1. Osadního výboru požaduje rozšíření ústředního topení o dostatečný výkon radiátorů v místnosti, která je 

používána jako volební místnost a jako místnost pro jednání Osadního výboru. 
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. Přitom je nutné řešit také nastavení stávajících prvků místního rozhlasu. 

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. 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, 

6. 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“. Dle vyjádření Měst. úřadu je předpoklad instalace po dokončení 
výstavby kanalizace. 

7. 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“. Dle vyjádření Měst. úřadu je předpoklad 
instalace po dokončení výstavby kanalizace. 

8. V č.p. 30 (bývalý MNV) jsou svépomocí prováděny opravy k uvedení budovy do uživatelného stavu pro 
dětskou klubovnu. Je přislíbena pomoc Měst. úřadu v jarních měsících. 

9. Umístění lávky jako součásti chodníku u č.p. 1 dle návrhu zaslaného p. Manželem předsedovi Osadního 
výboru dne 15.9.2022. 

 

IV. Osadní výbor místní 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 21.1.2023 v 18 hodin.  
 
V Klenovce 18.12.2022       
Zapsal: Jiří Pavlas  
 
     

                                                                                           Ing. Miroslav Šváb 
předseda Osadního výboru Klenovka 
 
 

 


