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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 30.11.2021 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“ Boršov 

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

 

Nepřítomni (omluveni) Monika Vránová,   

Hosté Petr Frajvald   

Program jednání 1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Přetrvávající body 
4. nové body  
5. Participativní rozpočet 
6. požadavky SKB na zahrnutí do plánu a rozpočtu pro rok 2021 
7. Návrhy usnesení pro radu města 
8. Úkoly vyplývající z jednání 
9. 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 – 

proběhla soutěž na zhotovitele PD – z důvodu vysokých cen v nabídkách bude VŘ na projekt zopakováno 

s upraveným zadáním.    

B) veřejné osvětlení – k xxx, od fary k xxx – 2ks – hotovo. Pro příští rok upřesní SKB priority na příští schůzce – 

ideálně dořešit pochůzkou s elektrikáři TSMT - co je technicky proveditelné.  

C) Revitalizace Stříbrného potoka - z první etapy zůstává dobudovat 2 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 – jeden 

most zrealizován.  

D) 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. 

E) Komise doporučuje umístění fotopastí na problematická místa shromažďování odpadků (sběrový dvůr, 

točna autobusů) 

F) TS bylo přislíbeno doplnění košů na odpadky u vchodu do hřbitova – stále chybí. 

G) Město pokračuje v jednání se zástupci České pošty o zachování provozu na pobočce v Boršově – ČP by 

chtělo převést Boršovskou pobočku na model Pošta Partners. Existuje riziko, že pokud nebude zájemce o 

provoz Pošta Partners – Česká pošta pobočku bez náhrady uzavře. Z toho důvodu SKB nedoporučuje převod 

na tento model a žádá Město, aby pokračovalo v jednání, s cílem zachovat alespoň stávající provoz pošty 

v Boršově. 

4. Nové body 

provoz školky přes léto – nyní předčasné řešit. 

 Stromy a zeleň – kolem xxx – podél silnice, stromy ke kácení označeny – budou skáceny/prořezány přes zimu.  

SKB osloví majitele – zda-li by nezjednal nápravu. 

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.      

Samosprávná komise bude navrhovat z parcipativního rozpočtu roku 2022 dokončení úprav na zahradě      

v areálu školky. 

v hlasování byl vybrán projekt obnovy inventáře na zahradě mateřské školky – zrealizováno.  

6. Požadavky SKB na zahrnutí do plánu a rozpočtu roku 2022 

- rekonstrukce KD – projektová příprava a zahájení první etapy 

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

- 2x mostky (propustky) přes Stříbrný potok – v roce 2022 alespoň jeden. 

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

 -  kontejnerová stání – doplnit poslední dva kusy 

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

v rozpočtu pro r. 2021 vyčleněna nebyla. 
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7. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

8. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

9. Přílohy – prezenční listina 
 

Zapsal: Lukáš Horčík…………, tajemník komise  

 
 
Ověřil: Petr Hanák………………….., ověřovatel zápisu 

 
 

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

 

 


