
Zápis č. 2/2023 z jednání Osadního výboru místní části Klenovka dne 19.2.2023 
 

Přítomni: Ing. Šváb Miroslav, Bažant Miloslav, Konečný Ivan, Nohejlová Dana, Ing. Pavlas Jiří, Zeman 
Lukáš 

Omluveni: Ing. Kubíček Godorožová Lenka 
 
I. Osadní výbor místní části Klenovka bere na vědomí: 

1. Informace ze zasedání rady města 30.1. a 13.2.2023 
Z jednání rady města 30.1.2023 
8/3/2023 Dohoda o ukončení příkazní smlouvy „Splašková kanalizace Klenovka s převedením 
odpadních vod do Přelouče“ 
I. Rada města Přelouče schvaluje Dohodu o ukončení příkazní smlouvy na zajištění administrace 

projektu „Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče“, uzavřenou 
mezi městem Přelouč a společností Grant & Project Partners, s.r.o., U Průhonu 466/22, Praha 7 – 
Holešovice. 

II. Rada města Přelouče ukládá panu Manželovi zajistit uzavření dohody o ukončení příkazní smlouvy 
dle usnesení č. 8/3/2023-I.                   T: 15.2.2023 

8/10/2023 Zápis OV Klenovka 
I.   Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí Zápis č. 1/2023 

Osadního výboru Klenovka ze dne 14.1.2023 
8/19/2023 Výplata odměn členům komisí a výborů za rok 2022 
I.   Rada města Přelouče v souladu s usnesením zastupitelstva města č. III./7 ze dne 18.12.2018 žádá 

předsedy komisí a výborů o rozpis odměn pro jednotlivé členy komise/výboru za práci v roce 2022 
v rámci stanoveného limitu. 

II.  Rada města Přelouče ukládá předsedům komisí/výborů vypracovat rozpis odměn dle usnesení 
I/19/2023-I.    T: 28.2.2023 

Z jednání rady města 13.2.2023 
9/20/2023 Výplata odměn členům výborů za rok 2022 
I.   Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města Přelouče schválit výplatu odměn za rok 2022 

členům výborů finančního, kontrolního, majetkového, Osadního výboru Mělice, Osadního výboru 
Klenovka a Osadního výboru Lohenice dle předložených návrhů. 

9/25/2023 Změna frekvence svozu komunálního odpadu u rodinných domů 
I.   Rada města Přelouče schvaluje předložený návrh na změnu systému svozu komunálního odpadu, 

spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od rodinných domů na 
frekvenci 1 x 2 týdny. 

II.  Rada města Přelouče doporučuje zastupitelstvu města Přelouče schválit změnu systému svozu 
komunálního odpadu, spočívající v úpravě frekvence svozu směsného komunálního odpadu od 
rodinných domů na frekvenci 1 x 2 týdny. 

2.  Místní poplatek za odpad a za psa za rok 2023 
Od 1. ledna 2023 do 30. června 2023 se hradí místní poplatek za odpad a místní poplatek ze psů za rok 
2023. 

- Místní poplatek za odpad za každou přihlášenou osobu v obci a místních částech 660,- Kč 
- Místní poplatek za odpad za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém 

není přihlášena žádná fyzická osoba 660,- 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 
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 číslo tetování, jímž byl pes označen a 
datum čipování či tetování psa a doložit toto příslušným potvrzením. 



II. Osadní výbor místní části Klenovka informuje 
1. Dne 28.1.2023 se uskutečnil již 17. ročník tradičního zimního turnaje ve stolním tenisu s účastí 16 

aktivních sportovců a hojného počtu fanoušků. Na akcí bylo zajištěno občerstvení hrazené účastníky. 
2. Každý týden se koná vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin cvičení rodičů s dětmi v sále kulturního zařízení – 

informace u paní Nohejlové. 
3. Osadní výbor zve na jarní setkání občanů městské části Klenovka s kulturním programem, které se 

koná v sobotu 11.3.2023 od 19.00 hodin v místním kulturním zařízení. 
4. Předseda osadního výboru informoval, že probíhá posouzení projektu nových chodníků na jižním okraji 

obce nezávislým projektantem. Se zpracovatelem projektu VDI bude schůzka v závěru měsíce února.        
 

III. Osadní výbor místní části Klenovka schvaluje: 
1. Zápis do Kroniky městské části Klenovka za rok 2022 a výtah z kroniky obce Klenovka za rok 2022 pro 

předání na Městský úřad Přelouč předložený kronikářkou paní Veselou. 
2. Osadní výbor upozorňuje, že v uličce mezi č.p. 43 a č.p. 15 je nutné při ukončení výstavby splaškové 

kanalizace zajistit položení kvalitního povrchu. Zároveň je nutné zajistit, aby nedošlo k vychýlení 
oplocení do níže položené zahrady u č.p. 43. 

3. Na připomínku občanů požaduje Osadní výbor posouzení vhodnosti umístění sloupů veřejného 
osvětlení ze dvou stran u č.p. 15. 

4. 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. 

5. Osadní výbor navrhuje umístění sportovních prvků mezi antukovým hřištěm a lesem po ukončení 
výstavby kanalizace a uvolnění a úpravě tohoto prostoru. 

6. Stále trvá požadavek Osadního výboru na opravu povrchu betonové hrací plochy u víceúčelového 
antukového hřiště. 

7. Osadní výbor doporučuje řešit opravu propustku pod silnicí č. III/34216 u č.p. 1. při výstavbě chodníků. 
Dle sdělení pracovníků firmy KAVEBAU, která provádí v obci výstavbu kanalizace, je propustek 
v havarijním stavu.  

8. 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. 

9. 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. 

10. Zakoupení olejového radiátoru s ventilátorem a prodlužovací kabel pro zvýšení ohřevu místnosti, která 
je používána jako volební místnost a pro jednání Osadního výboru. 

11. Osadní výbor požaduje projednat s firmou KAVEBAU, aby nainstalovala na elektrické přípojce ve svém 
zařízení proudový chránič (informace poskytne Ing. Šváb). 

12. Osadní výbor požaduje, aby firma KAVEBAU předala vždy s týdenním předstihem aktuální 
harmonogram prací v konkrétní části obce na email: vybor@klenovka.cz . 
 

IV. Osadní výbor místní části Klenovka projednal:  
1. Osadní výbor upozorňuje Městský úřad na nutnost řešení rekonstrukce chodníků, které byly při 

výstavbě kanalizace na mnoha úsecích tak poničeny, že hrozí možnost úrazu. 
2. Pro vyšší využívání prostor kulturního zařízení a k omezení kolize s komerčním využíváním kulturního 

zařízení připraví osadní výbor pravidla – organizační řád a ověří možnost použití rezervačního systému 
podobně jako u víceúčelového antukového hřiště. 

3. Osadní výbor připraví do podzimu 2023 návrh na program a organizaci setkání klenovských rodáků, 
které se uskuteční opět po deseti letech v roce 2024. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Osadní výbor k žádosti paní P.Š. o pronájem pozemku ve vlastnictví města uvádí: 
- Je nutné z uvedených pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, vše v katastrálním území Klenovka 

vyčlenit část v šíři cca 3 m, přiléhající k místní komunikaci p.č. 226/3 pro alej ovocných stromů, 
kterou Osadní výbor plánuje vysázet. 

- Je nutné získat vyjádření odboru životního prostředí k možnostem ustájení koně a nakládání 
s odpadem při chovu koně. 

7. Příští jednání osadního výboru bude v neděli 19.3.2023 v 18 hodin.  
 
V Klenovce 19.2.2023       
Zapsal: Jiří Pavlas  
 
     

                                                                                           Ing. Miroslav Šváb 
předseda Osadního výboru Klenovka 
 
 

 


