
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 10. 9. 2020  v 18:00

Místo konání Sušice, hospoda na hřišti

Přítomni J. Bohatec, J. Forman, M. Horáková, P. Krajčí, D. Řezníčková, M. Štěpař
                         

Nepřítomni (omluveni) V. Charvátová, D. Dokoupilová, O. Konečný 

Hosté Petr Frajvald

Program jednání

1. Zahájení
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání
3. Ostatní
4. Termín příštího jednání
5. Návrhy usnesení pro radu města
6. Úkoly vyplývající z jednání

1. Zahájení
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání. 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání
a. Projekt na chybějící úseky VO mezi domy č.p. 139 a 24 – projekt stále není hotov,

není znám ani možný termín realizace.
b. Financování  brožury  k výročí  první  zmínky o Sušicích – bude se řešit,  až  bude

brožura připravena k vydání. 
c. Renovace dveří u kapličky – zjišťuje se nákladnost renovace.
d. Zajistit v katastru změnu způsobu využití ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p.

87, některé jsou vedeny jako travní porost – úkol trvá
e. Iniciovat  dodatečnou  změnu  v  projektu  rekonstrukce  průtahu  přes  Sušice,  aby

obsahoval  i  místo pro přecházení  – podle vyjádření  odboru dopravy není  možné
umístit  přechod  či  místo  pro  přecházení  mezi  autobusové  zastávky  není  z
bezpečnostních důvodů možné.
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3. Ostatní
1. Seznam pozemků města v katastru Sušic  – aplikace Marushka není vhodná pro

vytvoření tohoto seznamu, je možné využít přímo KN. 

2. Instalace  lanové  pyramidy  na  hřišti  stále  neproběhla,  dodavatelská  firma
momentálně nemá pyramidu na skladě.

3. Renovace  zahrady  školky  v  Sušicích –  postupná  renovace  byla  zahájena,
vydláždění části prostoru bylo dokončeno. Vyrovnání terénu a obměna některých
hracích prvků proběhne na podzim, počítá se s pomocí rodičů a dobrovolníků. 

4. Renovace chodníků u bytovek č.p. 135, 137, 139 by měla být zahájena na jaře. 

4. Termín příštího jednání
Termín příštího jednání byl stanoven na 22.10.2020 v 18:00 v hospodě na hřišti.

5. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 10.9.2020

6. Úkoly vyplývající z jednání
a. Zjistit  termín,  kdy  bude  vyhotoven  projekt  na  rozšíření  veřejného  osvětlení  (od

bytovky č.p. 139 a mezi č.p. 32 a 24).         P.Frajvald
b. Zjistit náklady na renovaci dveří u kapličky    P.Frajvald
c. Zajistit v katastru změnu způsobu využití ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p. 87,

některé jsou vedeny jako travní porost.    P.Frajvald

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Josef Bohatec, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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