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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 8.12.2020 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“ Boršov 

Přítomni Miloš Beyer, Libor Štol, Lukáš Horčík, Jiří Vrána,  Petr 

Hanák, Tomáš Brunclík   
 

Nepřítomni (omluveni) Monika Vránová, Josef Němec  

Hosté Petr Frajvald   

Program jednání 1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 

3. Přetrvávající body 

4. oprava MK 

5. Participativní rozpočet 

6. požadavky SKB na zahrnutí do plánu a rozpočtu pro 

rok 2021 

7. zeleň - stromy, větve  

8. Návrhy usnesení pro radu města 

9. Úkoly vyplývající z jednání 

10. Přílohy 
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1. Zahájení 
Předseda přivítal všechny přítomné členy Komise i hosty.  

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání –  

 

3. Přetrvávající body: 
a) příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě zhotovené studie) v rozpočtu. 

nutno řešit stav stropu nad KD - prověšený stropní trám, jako havarijní opravu. –   akce bude realizována 

v měsíci prosinci 2020 – provádět bude fy. BROMACH Lanškroun.  

B) veřejné osvětlení – „slepá místa“ – v rozpočtu cca 100 tis. Kč –vybrány nové body: k Čermákovi, od fary 

k MACHOVI – 2ks – vypracovává se PD + 3ks bez sloupu  – řeší se – projekt – Technické služby  - v letošním 

roce již nebude realizováno – bude prověřen stav realizace PD. 

C) vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníků (vytipování míst k realizaci). – zůstává k dořešení – 

částka v rozpočtu pro r. 2020 vyčleněna není. 

D) Revitalizace Stříbrného potoka - z první etapy zůstává dobudovat 3 mostky. Dle sdělení ing. Mičky - dokud 

nebudou tyto zrealizovány, Lesy nebudou pokračovat v 2. etapě., do návrhu rozpočtu nějakou částku na 

realizaci. – viz. samostatný bod níže. – provedena záměna za levnější variantu – použití prefabrikátů.  

G) SKB žádá prostřednictvím Rady města, aby OŽP p. Cápalová vyzvala správce toku Lesy ČR k nápravě závady 

v potoce, vyčištění naplavenin v délce cca 30m.  

4. oprava místních komunikací od školky ke kostelu - parc.č. 3810/1 a za Klimešovými - 3808/11; parc. č. 

3808/12, 4408 provedena rekonstrukce v měs. listopadu.  

Provedena a dokončena rekonstrukce průtahu Boršova – bez připomínek – drobné nedodělky budou 

odstraněny na jaře 2021. 

5. Participativní rozpočet 

V rámci rozpočtu města vyčleněna částka na blíže nespecifikované účely místních částí - pro Boršov 

k dispozici částka 100 tis.Kč – občané mohli sami navrhovat, na jaké účely bude částka využita.  

v hlasování byla vybrána varianta úpravy prostranství před školkou kolem pomníku – realizace probíhá.  

 Dotaz na konečnou podobu úpravy – lavičky, výsadba nové zeleně. 

 

6. Požadavky SKB na zahrnutí do plánu a rozpočtu roku 2021 

- rekonstrukce KD – projektová příprava a zahájení první etapy 

- veřejné osvětlení – doplnění světelných bodů 
- opravy MK – cesta k Tomáškům, příjezd k Machovi – prověřit možnost finanční spoluúčasti jako hlavního 

uživatele, úvozová cesta u hřbitova – alespoň stavebně zamezit v horní části stékání dešťové vody do úvozu. 

- revitalizace kontejnerových stání 2ks – u staré pošty (Skalníkovi), horní bytovka (točna) 

- 3x mostky (propustky) přes Stříbrný potok – v roce 2021 alespoň jeden. 

- MŠ – venkovní hřiště – doplnění herních prvků, zázemí, otvorové prvky. 

 

7. Zeleň - stromy, větve  

– kontrola vzrostlých a suchých stromů ke skácení – p. Flášar.  

- Kontrola větví ohrožujících a zasahujících do drátů a do vozovky.  

- Vedle cyklostezky kolem retenčky (městské lesy) se nachází řada suchých stromů a celý prostor by si 

zasloužil úpravu – nepořádek, odpadky. 

 

 



 

Město Moravská Třebová 
Komise rady města 

 

Strana 3 z 3 
 

8. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

9. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

10. Přílohy – prezenční listina 
 

 

 

 

Zapsal: Ing. Lukáš Horčík…………, tajemník komise  

 
 
Ověřil: Libor Štol………………….., ověřovatel zápisu 

 
 

 
 
Schválil: Miloš Beyer………………, předseda komise 

 

 


