
Zápis z 1. schůze 2019 samosprávné komise Boršov 
 

Dne 29.01. 2019 od 18. hod v hospodě “U Oty” 
 
Přítomni: Miloš Beyer, Jiří Vrána, Monika Vránová, Pavel Slezák, Miloš Mička, Josef 

Němec, Petr Hanák, Libor Štol, Tomáš Brunclík (dostavil se později) 

Nepřítomni: Marie Blažková,  

Omluveni: Adam Krepl 

Host: Gabriela Horčíková 

 

 

1. úvodem schůze proběhla volba místopředsedy a tajemníka. Byly vzneseny dva 

návrhy: místopředseda Libor Štol, tajemník Lukáš Horčík. 

Místopředseda Libor Štol PRO: 7 PROTI: 0 

Tajemník: Lukáš Horčík PRO: 7 PROTI: 0 

 

2. Dále byli členové seznámeni s vnitřním předpisem č. 8/2015 Statut komisí Rady 

města Moravská Třebová, což potvrzují svým podpisem na prezenční listině. 

 

3. Pro stanovení plánu práce byly vyjmenovány oblasti, kterými se bude 

samosprávná komise zabývat. Jsou to zejména tyto oblasti: 

 Připomínkování dopravní obslužnosti  

 Návrhy na investiční akce do rozpočtu města 

 Technický stav místních komunikací  

 Stav vzrostlé zeleně 

 Stav funkčnosti městského rozhlasu a veřejného osvětlení 

 Fungování služeb (zimní úklid vozovek, údržba zeleně) 

 Bezpečnost v obci  

 Distribuce městského zpravodaje 

 Koordinace aktivit místních spolků (SPKD, Hasiči, Sokol, Myslivci) 

 Městský informační systém 

 

4. V dalším bodu byly projednány jednotlivé oblasti, které mají vliv na sestavování 

rozpočtu města a které by samosprávná komise doporučila. Ze seznamu níže 

bude na příštím jednání stanoveno pořadí priorit do rozpočtu na rok 2019. 

 

 Rekonstrukce KD – je vypracovaná studie, nutno zadat realizační 

dokumentaci a v ideálním případě již část realizovat v roce 2019 

 Hasiči – rekonstrukce hasičské zbrojnice je ukončena 

 TJ Sokol – hřiště, rozšíření zázemí – podána žádost na Pk, celkový rozpočet 

315 tis., z toho 200tis. Kč bude nutno dofinancovat, aby mohlo TJ čerpat 

dotaci z Pk.  

 Oprava mostu na sil. III/36826 u retenčky – investiční akce SUS Pk, 

navržen do financování SFDI, chybí však stavební povolení, žádost o něj 

podaná na MÚ – visí od prosince u Ing. Kocúma – nutno zrychlit. 

 Oprava sil. III/36826 průtah Boršova II.etapa – měla by následovat po 

opravě mostu, nutno prosadit u radního Kortyše. K tomu předány 

místostarostovi ing. Mičkovi veškeré dostupné dokumenty a žádost 

samosprávné komise o co nejrychlejší realizaci. Pro jednání na Pk s radním 

pro dopravu se nabízí městu Libor Štol i Lukáš Horčík.   

 Oprava místních cest – návrhy budou předloženy a probrány na příští 

schůzi  

 VO – doplnění světel,  seznam „slepých“ míst předloží na příští schůzi Jiří 

Vrána 

 Rozhlas – zkontrolovat funkčnost všech rozhlasových bodů, samosprávná 

komise žádá vedení města, aby tyto rozhlasové body do budoucna 



nerušila. 

 Zpomalení dopravy – řešení dopravního generelu, jedná se zejména o 

úseky kolem MŠ a dále na silnici II/368 – kolem retenčky. 

 Chodníky – vytipovat lokality, studie? 

 Podpisem potvrzení, že jsme byli seznámeni se statutem komisí. 

 Mateřská školka – výměna oken, WC, … 

 

5. Proběhla široká debata o nově nastaveném systému odvozu odpadů 

–ředitelka Technických služeb přednesla základní teze fungování celého 

systému s odůvodněním a vysvětlením souvislostí. Pro Boršov je nastaven 

v zimním období 14 denní svoz komunálního odpadu. Byly zodpovězeny četné 

dotazy. Dále bylo dohodnuto, že 31.1. se sejde ředitelka TS se správcem KD za 

účelem zjištění rozsahu nutných provozních oprav a úprav 

(kamna,výmalba,atd..). Dále byl tlumočen požadavek na čistotu autobusových 

zastávek,  zřízení resp. renovaci/obnovu další autobusové zastávky.     

 

6. Na příští schůzi si členové připraví své podněty k diskuzi a případnému 

zařazení do seznamu priorit Boršova pro tvorbu rozpočtu města Moravská 

Třebová pro rok 2019.    

 

Příští schůzka :   12.2.2019 

 

 

Příloha:  

 vnitřní předpis č.8/2015 Statut komisí Rady města Moravská Třebová 

 Zpráva o činnosti komise za rok 2018  

 

Za Samosprávnou komisi Boršov - předseda Miloš Beyer  
 
Zapsal: Lukáš Horčík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roční zpráva o činnosti komise za rok 2018 
 

Statistické údaje:  

Celkový počet jednání : 7 

Účast členů komise na jednání: všichni členové komise se účastnili pravidelně - viz. 

prezenční listiny. 

  

Výčet řešených případů: 

1) Připomínkování dopravní obslužnosti  

2) Řešení provozu pošty 

3) Technický stav místních komunikací  

4) Stav vzrostlé zeleně 

5) Stav funkčnosti městského rozhlasu a veřejného osvětlení 

6) Fungování služeb (zimní úklid vozovek, údržba zeleně) 

7) Bezpečnost v obci  

8) Distribuce městského zpravodaje 

9) Návrhy na investiční akce na katastru Boršova. 

10) Koordinace aktivit místních spolků (SPKD, Hasiči, Sokol, Myslivci) 

11) Městský informační systém 

 

Výhled činnosti komise pro rok 2019 

1) stav funkčnosti rozhlasu, veřejného osvětlení, fungování veřejných služeb, stav 

komunikací 

2) Koordinace při realizaci investičních akcí města 

3) Koordinace aktivit místních spolků  

4) Bezpečnostní situace v obci. 

 

Doporučení komise: 

Doporučení komise k jednotlivým řešeným bodům je vždy uvedeno v zápise z každého 

společného jednání komise. Všechny zápisy jsou předávány na sekretariát starosty jako 

podklad pro jednání rady města. Dále byly všechny zápisy předávány místostarostovi 

města Ing. Pavlu Brettschneiderovi, který se většiny jednání také účastnil. Všechny 

zápisy jsou také k dispozici kdykoliv na vyžádání. 

 

 

Zapsal: Ing. Lukáš Horčík 

 

Za samosprávnou komisi předseda komise Miloš Beyer 
 


