
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 22. 4. 2021  v 18:00

Místo konání Sušice, hospoda na hřišti

Přítomni J. Forman, J. Bohatec, D. Dokoupilová, P. Krajčí, D. Řezníčková, V. Charvátová, 
O. Konečný, M.Horáková

                         

Nepřítomni (omluveni) M. Štěpař

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
Do areálu zahrady byla navezena hlína, aby se vyrovnaly výškové rozdíly a nerovnosti, 
následně bude hlína zbavena střepů a velkých kamenů, srovnána a zavezena kompostem, 
aby mohl být vysázen nový trávník. Altánek, který bude umístěn doprostřed zahrady, stále
nebyl dodán. Městu se podařilo získat dotaci na nové zahradní prvky.

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  by  měl  být  připraven  v  blízké  době,  část  u  bytovky  by měla  být
realizována  v  rámci  developerského  projektu  výstavby  cca  15  rodinných  domů,
zbylá část projektu VO by měla být realizována v tomto roce. 

b. Zjistit  náklady na  renovaci  dveří  u  kapličky –  potřebné  práce  na  opravu nebyly
naceněny, letos se tyto práce nebudou provádět. 

c. Zajistit v katastru změnu způsobu využití ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p.
87,  některé jsou vedeny jako travní porost.  – seznam těchto ploch bude součástí
dopravního generelu, který bude letos vyhotoven.

4. Plán práce na rok 2021 
a. Tento  rok  bude  zpracován  projekt  na  renovaci  plochy  za  hasičkou  a  navazující

komunikaci  včetně zprovoznění  nefunkční  dešťové kanalizace.  Samotná realizace
bude probíhat v několika krocích,  letos  by měla proběhnout oprava kanalizace +
oprava plochy za hasičkou (nový asfaltový povrch s vyznačením parkovacích míst a
upravená kontejnerová stání) včetně obrubníků. Oprava navazující komunikace bude
provedena pravděpodobně až příští rok.

b. Realizace nového veřejného osvětlení (viz bod 3a).

5. Ostatní

1. Při  opravě  průtahu  Sušicemi  bude  potřeba  i  celková  uzávírka,  proto  se  bude
kyvadlově jezdit po horní cestě, kde bude snaha značkama omezit možnost vjezdu
pouze pro místní. Je otázka, jak dlouho bude tato uzávírka trvat a jaký to bude mít
dopad na stav vozovky.

2. Město  v  dohledné  době  začne  ve  městě  rušit  velkoobjemové  kontejnery  na
bioodpad a výhledově i v Sušicích by měly být tyto kontejnery k dispozici jen na
vyžádání.

3. V tomto  roce  bude opět  možné se účastnit  Participativního  rozpočtu,  v  rámci
komise vzešel návrh na přihlášení venkovního zastřešení posezení u hospody v
Sušicích. 
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6. Termín příštího jednání
Termín příštího jednání bude za cca 2 měsíce, přesný termín bude upřesněn.

7. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 22.4.2021

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 možnosti renovace kapličky    P.Frajvald

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Peter Krajči, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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