
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 1. 7. 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
Byly vykopány základy na pilíře pro altánek, samotná betonáž bude provedena ve 
spolupráci s TSMT. Na začátku července budou odstraněny zbývající staré atrakce, 
následně bude firma instalovat atrakce nové.

3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
a. Stav projektu na rozšíření veřejného osvětlení mezi č.p. 32 a 24 – projekt by měl být

připraven a realizován v tomto roce. 
b. Zjistit  možnosti  renovace  kapličky  -  ředitel  TSMT  seznámil  členy  komise  s

možnostmi renovace kapličky (podklady budou v elektronické podobě distribuovány
všech členům komise). Potřebná rekonstrukce podle odhadů stojí cca 50 tisíc korun.
V  tomto  roce  nebudou  finanční  prostředky  k  dispozici,  ale  dalo  by  se  ušetřit
minimálně na okopání vnitřních omítek. Možná účast dobrovolníků bude řešena až
po dokončení rekonstrukce zahrady ve školce. 

4. Plán práce na rok 2021 
a. S realizací renovace plochy za hasičkou a navazující komunikaci včetně zprovoznění

nefunkční dešťové kanalizace se nezačalo, ale stále se počítá s její realizací letos.
b. Realizace nového veřejného osvětlení (viz bod 3a).

5. Ostatní

1. Oprava průtahu Sušicemi se bohužel kvůli závadám na kanalizaci a vodovodních
přípojek  opozdila.  Původně  měla  skončit  celá  oprava  v  polovině  září,  podle
aktuálních odhadů to bude až v říjnu.

2. Část  atrakcí  v  dětském koutku  na  hříšti  je  v  žalostném stavu.  Ředitel  TSMT
nechal nacenit celkovou rekonstrukci (bude v elektronické podobě zaslána všem
členům komise),  ta je bohužel  nad naše letošní  finanční  možnosti,  proto bude
letos pouze odstraněna nevyhovující část atrakce, která má ztrouchnivělé trámy.
Teoreticky  by  se  mohla  být  zakoupena  menší  atrakce,  pokud  se  vleze  do
uvolněného místa.

3. Bylo dohodnuto s firmou Zappa beton, že v rámci svého výročí působení ve městě
firma poskytne  lavečku  v jejich  firemním  designu a  ta  bude instalována  před
školku v Sušicích. 

4. Náš participativní projekt zastřešení posezení před sušickou hospůdkou skončil
díky velké podpoře na třetím místě a měl by se letos realizovat. Kvůli velkému
zvýšení cen stavebních materiálů aktuálně probíhá detailní nacenění realizace při
současných cenách.
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5. Majitel domu sousedícího s dětským hřištěm si stěžoval, že atrakce na hřišti jsou
vyšší  než jeho živý  plot  a  některé  starší  děti  se  baví  focením dění  v  domě a
umisťují  fotky  na  sociální  sítě.  Tuto  nepřijatelnou  situaci  chce  majitel  řešit  s
účastí města.

6. Občané si stěžují na vyšší provoz vozidel na objízdné horní cestě (i vyšší počet
vozidel,  která  by  zřejmě  neměla  tuto  objízdou  trasu  využívat)  a  nadměrnou
prašnost.  

6. Termín příštího jednání
Příští jednání proběhne během září/října, konkrétní termín bude dodatečně upřesněn.

7. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 1.7.2021

8. Úkoly vyplývající z jednání
žádné

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Milada Horáková, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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