
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 9. 2. 2023  v 18:00

Místo konání jednací místnost MěÚ Náměstí TGM

Přítomni J. Forman, D. Dokoupilová, J. Dvořáček, M. Štěpař, D. Řezníčková

Nepřítomni (omluveni) J. Bohatec, P. Krajčí

Hosté Václav Dokoupil, Vítězslav Škrabal

Program jednání

1. Zahájení
2. Volba místopředsedy
3. Plán práce 2023
4. Připomínky a podněty občanů
5. Ostatní
6. Návrhy usnesení pro radu města
7. Úkoly vyplývající z jednání
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1. Zahájení
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání. 

2. Volba místopředsedy
Místopředsedkyní komise byla jednomyslně zvolena Dobromila Řezníčková.

3. Plán práce na rok 2023
Tento rok bude provedena jediná akce - rekonstrukce kanalizace a vozovky v oblasti za 
hasičkou a navazující boční silnice.

4. Připomínky a podněty občanů
a) Někteří občané si stěžovali, že příjezdová cesta k domům č.p. 107 – 110 je ve

špatném stavu. Při šetření bylo zjištěno, že uvedená cesta není v majetku města,
ale Lesů ČR. Proto bylo doporučeno, aby občané iniciovali jednání o předání
uvedené cesty do majetku města.

b) Bylo doporučeno vyvěšovat zápisy z jednání na viditelném místě v Sušicích.
Jako ideální místo byly vytipovány vitrinky na zdi u obchodu - úkol 7b.

5. Ostatní

1. Rekonstrukce kapličky aktuálně čeká na nacenění prací od TSMT. Bude nutná
sumarizace domluvených činností z důvodu výměny jednatele TSMT.

2. Loňský participativní projekt dřevěných soch na hřišti je již realizován. Na letošní
participativní  projekt  je vyčleněno celkově 300 tisíc a maximálně 150 tisíc  na
jeden projekt.

3. Tento rok bude realizován projekt sdílených kol, se souhlasem komise, v první
vlně nebude v rámci Sušic zřízeno žádné stanoviště, to bude zbudováno později,
pokud se projekt uchytí.

4. Rekonstrukce chodníku v okolí bytovek č.p. 135, 137 a 139 bude provedena z
dotací, bohužel není znám termín.

5. Na jednání  komise  byl  vznesen  návrh  na  uspořádání  akce,  kde  by  se  setkali
občané Sušic. Setkání by se konalo na hřišti, žádné jiné podrobnosti zatím nebyly
stanoveny.  
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6. Návrhy usnesení pro radu města
a) Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 9.2.2023

7. Úkoly vyplývající z jednání
a. Sumarizace, co všechno by mělo být rekonstruováno na kapličce.      J. Forman
b. Ověřit možnost využití vitrín vedle obchodu pro informace od SKS.     D. Řezníčková

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřila: Drahomíra Dokoupilová, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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