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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 30.8.2022 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“ Boršov 

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

 

Nepřítomni (omluveni) Jiří Marek, Monika Vránová,   

Hosté Petr Frajvald   

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) 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.  

b) příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě zhotovené studie) v rozpočtu  

3. Nové body 

Výmalba  KD  - nutné – realizováno naposledy před 25 lety. 

4. Požadavky SKB na zahrnutí do plánu a rozpočtu roku 2023 

- rekonstrukce KD – projektová příprava a zahájení první etapy, požadavek na výmalbu hlavního sálu. 

- veřejné osvětlení – doplnění světelných bodů – k Drdlům, k č.p. 145 doplnit  - viz seznam chybějících bodů 

– předán již dříve TSMT.  
- opravy MK – cesta k Tomáškům, příjezd k Machovi, za klimešovými, ke hřbitovu, Šimáček/linduška, friedl, 

špaček/konšel   

- MŠ -  otvorové prvky. 

 -  kontejnerová stání – doplnit poslední dva kusy 

- oprava kříže – božích muk – na cyklostezce na Útěchov 

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

v rozpočtu pro r. 2022 vyčleněna nebyla. 
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Podpora spolkových organizací v Boršově. 

5. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

6. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

7. Přílohy – prezenční listina 
 

Zapsal: Lukáš Horčík…………, tajemník komise  

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

 
 

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

 

 


