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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 7. 2. 2023 

Místo konání KD Boršov  

Přítomni Miloš Beyer, Libor Štol,  Petr Hanák,  Lukáš Horčík, Jiří 
Vrána,  Jaroslav Hanák, Marie Blažková, Dalibor Bláha, 
Monika Vránová 
 

Nepřítomni (omluveni)  

Hosté Ing. Pavel Charvát, Mgr. Václav Dokoupil, 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 SKB i hosty.  
 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání   
 
Přetrvávající body: 
a) příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě 

zhotovené studie) v rozpočtu – na podzim budou vyhlášeny dotace – možnost využití  
b) veřejné osvětlení – priority SKB pro tento rok – cesta nad sběrným dvorem, k Monice 

Vránové 
c) 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. 

 
3. Nové body 

a) MATEŘSKÁ ŠKOLA:  

 P. starosta Ing. Pavel Charvát informoval SKB o budoucích investicích v rámci budovy 
MŠ Boršov – proběhne výměna oken celého vrchního patra a změna výdejny jídla – 
v patře MŠ, místo prostorů o patro níže.  
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 SKB upozornila na rozpadající se komíny na téže budově – žádá o jejich opravu a také 
o opravu plotu okolo hřiště MŠ. 

 
b) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ: 

 Boršov má rozvaděč světel Siemens – již tu jsou ledková světla, která budou 
v budoucnu svítit i přes noc, pouze se budou na noc tlumit.  

 Letos se žádná nová osvětlení dělat nebudou.  
 

c) TŘÍDĚNÍ ODPADU: 

 Nové popelnice pro občany – zdarma, nový systém svážení odpadu (zatím zachována i 
velká kontejnerová stání) bude v průběhu tohoto roku.  
 

d) PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET: 

 V březnu bude vyhlášeno přijímání návrhů.  
 

e) KOMUNIKACE: 

 Letos se začne s projektováním chodníků v Boršově. Je zapotřebí vyčlenit úseky, kde 
začít a jak dále postupovat.  

 Oprava cest – každoročně se žádá o opravu další části bočních cest  
 

f) KULTURNÍ DŮM 

 Po zvýšení energií je provoz Kulturního domu v Boršově nákladnější.  
 

4. Požadavky SKB na zahrnutí do plánu a rozpočtu roku 2023 
1. MŠ – SKB podporuje výměnu oken v budově MŠ a změnu výdejny jídla. SKB žádá o 

zajištění oplocení okolo školní zahrady, opravu komínů  
 

2. Participativní rozpočet: SKB žádá o zvážení, zda by nebylo vhodné změnit pravidla pro 
Participativní rozpočet, konkrétně zadat každé městské části určitou sumu peněz, a 
městská část si sama rozhodne, jaký projekt se za dané peníze v dané oblasti vybuduje. 
(jako tomu bylo v prvním roce P.R.) 

 
3. komunikace: SKB podporuje dění ohledně chodníků v Boršově, v případě potřeby jsou 

členové SKB k dispozici (předseda samosprávné komise Jiří Vrána -  606 336 391) 
 
cesty: SKB žádá o opravu cesty ke hřbitovu – okolo Sběrného dvora, směr hřbitov. Jedná 
se o horní část cesty okolo polí – od křižovatky u p. Blažkové po hřbitov. SKB žádá o 
teplý obalovaný asfalt položený finišerem. V případě potřeby je možno se obrátit na 
předsedu samosprávné komise Jiřího Vránu (606 336 391) 
 

4. SKB žádá o úhradu energií Kulturního domu v Boršov 
 

Podpora spolkových organizací v Boršově. 
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5. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

6. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

7. Přílohy – prezenční listina 
 

Zapsal: Monika Vránová…………, tajemník komise  

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

 
 

 
 
Schválil: Jiří Vrána………………, předseda komise 

 

 


