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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 24.5.2022 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“ Boršov 

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

 

Nepřítomni (omluveni)  Pavel Slezák  

Hosté Petr Frajvald, Vítězslav Škrabal   

Program jednání 1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Přetrvávající body 
4. nové body  
5. Návrhy usnesení pro radu města 
6. Úkoly vyplývající z jednání 
7. Přílohy 

 
  

 

1. Zahájení 
Předseda přivítal všechny přítomné členy Komise i hosty.  

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání   

 

Přetrvávající body: 
a) příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě zhotovené studie)  

B) veřejné osvětlení – priority SKB pro tento rok – cesta nad sběrným dvorem, doplnit světlo k Drdúlovi – 

odstraněno spolu se sloupem NN, nebylo obnoveno.  

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  

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

E) 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. 

F) vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníků (vytipování míst k realizaci) 

 

3. Nové body 

Projednání parkování u retenční nádrže – samosprávná komise souhlasí s parkováním pouze pro rezidenty 
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- veřejné osvětlení – doplnění světelných bodů 
- opravy MK – cesta k Majerovi a Dobrovským  ( naproti sběrnému dvoru, k lesu u cyklostezky podél 

Boršovského rybníka) – realizace Červen 2022 

- 2x mostky (propustky) přes Stříbrný potok – letos v rozpočtu není 

-  kontejnerová stání – doplnit poslední dva kusy – U prchala (vondráčkových) a u okálů – do podzimu 

nebude. 

 

Příští schůzka 6. září 2022.  

4. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

5. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

6. Přílohy – prezenční listina 
 

Zapsal: Lukáš Horčík…………, tajemník komise  

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

 
 

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

 

 


