
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 27. 1. 2022  v 18:00

Místo konání Sušice 85

Přítomni J. Forman, J. Bohatec, D. Dokoupilová, P. Krajčí, D. Řezníčková, M.Horáková, 
M. Štěpař

                         

Nepřítomni (omluveni)  V. Charvátová, O. Konečný

Hosté Petr Frajvald

Program jednání

1. Zahájení
2. Oprava průtahu přes Sušice
3. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
4. Plán práce na rok 2022
5. Ostatní
6. Termín příštího jednání
7. Návrhy usnesení pro radu města
8. Úkoly vyplývající z jednání
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Město Moravská Třebová
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1. Zahájení
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání. 

2. Oprava průtahu přes Sušice
Na jaře bude zahájena oprava zbývající části silnice, přesnější termín zatím není znám. 
Opravena by měla být silnice až k železničnímu přejezdu na Staré Město a až ke značce 
obce Kunčina. Objezdová trasa bude řešena stejně jako v minulm roce.
V rámci této opravy bude s podporou kraje opravena i významná část horní cesty – od 
bytovky č.p. 139 až do cca poloviny cesty před bývalým kravínem, nyní opravnou 
leteckých motorů.

3. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
Před zimou bylo upraveno prostranství před školkou, včetně osázení cibulovin. 
Zbývá dořešit průchod na horní cestu přes sousedící pozemek a renovaci starého altánu. 
Na tyto činnosti bude v průběhu roku zorganizována brigáda.

4. Plán práce na rok 2022 
Aktuální preference v rámci plánu práce na rok 2022 bude stanovena na příštím jednání. 

5. Ostatní

1. Na konci  minulého  roku  proběhla  schůzka  se  zástupkyní  firmy,  která  dodává
dětské zahradní prvky. Členové komise se shodli na herním prvku, který by měl
být instalován na jaře tohoto roku. 

2. Kvůli velkému zvýšení cen stavebních materiálů stále probíhá analýza možností,
co je možné realizovat z našeho participativního projektu při současných cenách.

3. Na jaře by měl být ve spolupráci s SDH Sušice vysazen jehličnan, který by v
zimním období mohl sloužit jako místní vánoční strom. Aktuálně se hledá ideální
umístění na hřišti. 

4. Renovace  plochy  za  hasičkou  a  navazující  komunikaci  včetně  zprovoznění
nefunkční  dešťové  kanalizace  bylo  naceněno,  při  sestavování  rozpočtu  bude
rozhodnuto, jestli a v jaké podobě se bude letos realizovat.

5. Občané bytovek (č.p. 135, 137 a 139) řeší s městem možnosti rozšíření parkování
v této lokalitě.

6. Svoz odpadů v tomto roce nedoznal žádných změn. Pokud se městu podaří získat
dotace, bude obyvatelům Sušic nabídnuta možnost pořídit si žlutou popelnici na
plast ke svému domu.

7. Minulý rok bylo realizováno veřejné osvětlení mezi domy č.p. 32 a 24.
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6. Termín příštího jednání
Termín příštího jednání bude dodatečně upřesněn.

7. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 27.1.2022

8. Úkoly vyplývající z jednání
žádné

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Josef Bohatec, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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