
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 8. 9. 2022  v 18:00

Místo konání Sušice 85

Přítomni J. Forman, P. Krajčí, V. Charvátová, M.Horáková, D. Řezníčková

Nepřítomni (omluveni) J. Bohatec, D. Dokoupilová, M. Štěpař, O. Konečný

Hosté Petr Frajvald, Vítězslav Škrabal

Program jednání

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

2. Oprava průtahu přes Sušice
Oprava bude bohužel zpožděna a letos bude maximálně opravena část od Kunčiny po 
hasičku, kudy bude poté vedena i objízdná trasa. Oprava úseku horní cesty (pod opravnou 
motorů) bude provedena v nejbližším možném termínu, kdy bude podklad dostatečně 
vyschlý.

3. Podpora obnovy zahrady školky v Sušicích
V průběhu prázdnin byla zhotovena cestička pro kola a koloběžky a opraven sáňkovací 
kopec. V nejbližší době bude svolána brigáda, na které bude dokončena renovace starého 
altánu a původního posezení.

4. Kontrola zápisu z předchozího jednání
a. Lampa veřejného osvětlení mezi mostem a trafostanicí, mezi domem č.p. 100 a 6 

nebude realizována.

b. Jako nejvhodnější umístění pro vánoční jehličnan byla zvolena lokalita vedle kapličky.

5. Plán práce na rok 2022 
1. Nové pískoviště na hřišti již bylo instalováno.
2. Chybějící veřejné osvětlení na horní cestě od bytovky č.p. 139, podél nových

parcel ke garážím je již realizováno.
3. Rekonstrukce kapličky – svépomoci byla odstraněna zpuchřelá vnitřní omítka.

Následně  byl  s  paní  Žouželkovou  (stavební  odbor)  řešen  další  postup  –
zakonzervování vnitřních kamenných stěn, renovace dveří a výroba dřevěného
rámu, který zakryje část zničeného oltáře.  

6. Ostatní

1. Rekonstrukce  prostoru  za  hasičkou a navazující  komunikaci  bude realizována,
jakmile to situace dovolí – oprava průtahu bude ve fázi, kdy tato plocha nebude
sloužit jako odstavné parkoviště.

2. Participativní projekt dřevěných soch na hřišti by měl být realizován v říjnu, v
průběhu září musí být upřesněno, kde přesně budou sochy stát.
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7. Návrhy usnesení pro radu města
1. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 8.9.2022

8. Úkoly vyplývající z jednání
a. Nacenit renovaci dveří u kapličky a dřeveného rámu k zakrytí oltáře   V. Škrabal
b. Ověřit možnost vysazení vánočního jehličnanu vedle kapličky                     V. Škrabal

Přílohy
a. Prezenční listina

b. Výroční zpráva za rok 2022

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Peter Krajči, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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