
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 11. 2. 2021  v 18:00

Místo konání náměstí TGM, jednací místnost na úřadě

Přítomni J. Bohatec, J. Forman, D. Dokoupilová, P. Krajčí, D. Řezníčková, V. Charvátová
                         

Nepřítomni (omluveni) M. Štěpař, O. Konečný,  M. Horáková

Hosté Petr Frajvald, Vítězslav Škrabal

Program jednání

1. Zahájení
2. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
4. Plán práce na rok 2021
5. Ostatní
6. Termín příštího jednání
7. Návrhy usnesení pro radu města
8. Úkoly vyplývající z jednání
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1. Zahájení
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání. 

2. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
V posledních měsících se podařilo vykácet nežádoucí dřeviny, jak to počasí dovolí, dojde 
ke srovnání terénu a začne se s připravou základu pro altánek. Aktuálně se řeší možnosti 
zajištění průchodu na vrchní ulici a opravy zadního plotu, který je v havarijním stavu.

3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
a. Stav projektu na rozšíření veřejného osvětlení (od bytovky č.p. 139 a mezi č.p. 32 a

24) – projekt stále není  připraven, část u bytovky by měla být realizována v rámci
developerského projektu výstavby 15 rodinných domů, není známo, kdy by mohla
být realizována zbylá část projektu VO. 

b. Zjistit náklady na renovaci dveří u kapličky – dveře byly provizorně opraveny, aby
je bylo možné otevírat. Bude naceněna řádná oprava dveří i vnitřních částí kapličky. 

c. Zajistit v katastru změnu způsobu využití ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p.
87, některé jsou vedeny jako travní porost. – takových ploch je v katastru obce více
a měly by být všechny přepsány v tomto roce.

4. Plán práce na rok 2021
Tento rok by se mělo realizovat asfaltování plochy za hasičkou, které bylo přesunuto z 
minulého roku, dále byly konzultovány další možnosti pro tento rok, jako asfaltování 
horní cesty, která je v katastrofálním stavu, ale finální rozhodnutí bude učiněno na příštím 
jednání, až bude schválen rozpočet na letošní rok.

5. Ostatní

1. Od  dubna  by  měla  probíhat  oprava  průtahu  Sušicema.  Bohužel  v  rámci  této
opravy nejsou plánováne žádné opravy případných objízdných tras. 

2. V letošním roce by se mělo po Údánkách i do Sušic rozšířit používání žlutých
popelnic na plasty pro obyvatele rodinných domků.

3. V tomto  roce  bude  opět  možné  se  účastnit  Participativního  rozpočtu,  členové
komise do příštího jednání zváží, jaké projekty by bylo možné přihlásit. 

4. Na renovaci chodníků u bytovek č.p. 135, 137, 139 by mělo být možno získat
dotaci a měla by být realizovatelná ještě v tomto roce. 

5. J. Bohatec upozornil na to, že na několika místech začíná silnice na levém břehu
pomalu „ujíždět“  do řeky a  bude se muset  v příštích  letech  počítat  s  nutností
opravy.

6. Termín příštího jednání
Termín příštího jednání bude stanoven až bude schválen rozpočet.

7. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 11.2.2021
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8. Úkoly vyplývající z jednání
a. Zjistit stav přípravy projektu veřejného osvětlení (od bytovky č.p. 139 a mezi č.p. 32 a

24) a jeho realizace.         P.Frajvald
b. Zjistit náklady na renovaci dveří a vnitřku 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: Věra Charvátová, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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