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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 15.6.2021 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“, Boršov 

Přítomni Miloš Beyer, Petr Hanák, Libor Štol, Tomáš Brunclík, Josef Němec, 
Lukáš Horčík, Pavel Slezák, Jiří Marek, Petr Frajvald,  Jiří Vrána 

 

Nepřítomni (omluveni) Monika Vránová 

Hosté  

Program jednání 1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Přetrvávající body 
4. Doprava 
5.     Participativní rozpočet 
6.     Podněty SKB pro radu města 
7. Termín příštího jednání 
8. Návrhy usnesení pro radu města 
9. Úkoly vyplývající z jednání 
10. Přílohy 
 

  

 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
 

3. Přetrvávající body 
 

světelné body – projekt na realizaci, SKB prosím doplnit ještě jedno světlo ke Špačkům 

Kontejnerová stání – chybí k realizaci ještě jedno stání – návrh do rozpočtu 2021 – „U Vondráčků“ 

Doprava: 
oprava místních komunikací 

požadavek na letošní rok - parc. č. 2982/3 („ke Komínkům“) , par. Č. 4400 („k Machovi“) 

 

mostky přes Boršovský potok – provedena optimalizace PD – levnější řešení než monolitické, cca poloviční 

cena – do návrhu rozpočtu pro rok 2021 realizace jednoho kusu – pro letošek u Bartáka (přeprojektováno) – 

proběhlo VŘ na dodavatele – S a M Litomyšl – cena vyšší než projektovaná, dle p. místostarosty město 

zvažuje, pokud by se realizovaly dva, zda by byla cena příznivější. 
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4. Participativní rozpočet 

V rámci rozpočtu města za rok 2021 byla vyčleněna částka na blíže nespecifikované účely - za Boršov byl 

přihlášen projekt – altán pro MŠ na zahradu – vybrán do realizace – umístil se v hlasování. 

6.  Podněty SKB pro radu města  
- u parc.č. 577/5 (p. Šerý) zasahují větve ze soukromého pozemku do vozovky – v majetku p. Trunečky? – 

zůstává k dořešení. 

- Cesty z lesa kolem cyklostezky z Mor. Třebové napojené na sil. II/368 – vytéká dešťová voda na silnici – 

požadavek na doplnění svodnic – oprava, údržba odvodnění – vyčistit srážky nebo doplnit nové.  Prověří p. 

Škrabal ve spolupráci se s Liborem Štolem. Zůstává dořešit. 

- Cesta u Kalábka – p.č. 401/1 – vyřezáno 

 

7.   ostatní záležitosti 

- Stavební vodohospodářská s.r.o.  –podala žádost na ukládání výkopové zeminy v rokli v majetku společnosti 

vedle sídla opravárenského střediska -  záměr – zatím není souhlas od odboru životního prostředí – od 

záměru v tuto chvíli upuštěno. 

 

Projekt rekonstrukce  KD – držet se studie – kdo bude realizovat? 

 

8. Termín příštího jednání:  7.9. 2021 

9. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

10. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

11. Přílohy – prezenční listina 
 

 

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

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

 
 

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

 

 


