
Zápis z 2. schůze 2019 samosprávné komise Boršov 
 

Dne 12.02. 2019 od 18. hod v hospodě “U Oty” 
 
Přítomni: Miloš Beyer, Jiří Vrána, Monika Vránová, Pavel Slezák, Josef Němec, Petr 

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

Nepřítomni:  

Omluveni: Marie Blažková, Adam Krepl, Miloš Mička 

Host: pan Jiří MAREK 

 

 

Samosprávná komise seřadila seznam priorit pro zapracování do návrhu 

rozpočtu pro rok 2019: 

 příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě 

zhotovené studie) 

 přístavba sociálního zařízení TJ SOKOL (investiční příspěvek k dofinancování 

příspěvku Pardubického kraje) 

 oprava místních komunikací – min. 750 tis. Kč (1.“malá strana“ od Tinkových 

po zastávku – cca 350m, 2.cesta k fotbalovému hřišti, 3. úvozová cesta ke 

hřitovu, 4.mostek za KD ) 

 rekonstrukce/ výměna autobusové zastávky ( návrh – zastávka Hájenka) 

 modernizace/ výstavba kontejnerového stání - min. 2 

 veřejné osvětlení – „slepá místa“ – možno doplnit až cca 30 bodů – viz. příloha 

 mateřská škola – výměna WC, oken a vchodové a zadní dveře, dětské hřiště 

pro mateřskou školku – herní prvky v havarijním stavu 

 

Podněty pro projektové práce: 

 rozšíření zázemí u fotbalového hřiště (víceúčelové hřiště) 

 vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníků (vytipování míst 

k realizaci). 

 

Podněty pro intervenci vedení města u investora (Pardubický kraj) a  správce 

komunikace (SUS Pk): 

 prosadit rekonstrukci mostu na Stříbrném potoce na III/36826 (přítok do 

Boršovského rybníku) – investiční akce SUS Pk, navržen do financování SFDI, 

chybí však stavební povolení, žádost o něj podaná na MÚ –  zrychlit. 

 

 zasadit se o rekonstrukci silnice III/36826 – K tomu předány místostarostovi ing. 

Mičkovi veškeré dostupné dokumenty a žádost samosprávné komise o co 

nejrychlejší realizaci. 

 

Prezentace činnosti Samosprávné komise 

Proběhla diskuse o lepší prezentaci činnosti samosprávné komise Boršov a zapojení 

obyvatel Boršova do veřejného dění s návrhem, pokud bude rada města souhlasit, 

zveřejňovat zápisy ze schůzí komise např. na webových stránkách města + případně 

vývěska v Boršově.  

  

 

Na základě dopisu člena komise p. Adama Krepla (viz. příloha) hlasovala komise o jeho 

návrzích: 

 zvýšit četnost otevření sběrného dvora na min. 2x týdně 

Samosprávná komise se shodla, že četnost je dostačující, přes léto je na zvážení 

1x týdně, problém je s neukázněností občanů – příklad ze života – v sobotu 

otevřený sběrný dvůr a už v neděli jsou odložené odpadky u vrat.    

 Břehy – kácení probíhá, prostřednictvím vedení města vyzvat Lesy ČR 

k dokončení revitalizace Stříbrného potoka (realizována pouze 1.etapa).    



 Změna termínu schůzek Samosprávné komise – návrh na sudé pátky  - 

stávající termín (úterý) přítomným členům vyhovuje, změna nic nepřinese, 

nebudou moci někteří jiní. 

 

Různé: 

 Most u sběrového dvora – podemílá voda – nutno opravit, prověřit příčiny (ještě 

by měl být v záruce). 

 Dokončení informačního systému – naváděcí cedule – hřbitov, kostel, fotbalové 

hřiště,…). 

 parkování u hřbitova – auta parkují, kde se dá. 

 stávající ubytovna – padl návrh předělat na startovací byty pro mladé 

 vytipovat vhodné pozemky v k.ú. Boršov pro výstavbu RD – zveřejnit mapu 

pozemků určených k výstavbě. 

 zadní cesta ke hřitovu – výsprava výtluků 

 lavičky u zastávek – ulámaná prkna, jejich stav převážně špatný 

 výměna označníků na zastávkách – jsou ICOMu, nutno vyměnit, ve špatném 

stavu. 

 díra (překop) stále neopravený u p. Pokorného Boršov - zadní cesta  

 

příští schůze 26.3. od 18 hod. 

 

 

Přílohy: 

Dopis p. Adama Krepla 

Seznam bodů k doplnění osvětlení VO 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dobrý den, 

 

dnes mám pár připomínek... 

 

1) Rád bych poslal Radě města návrh, aby zadala za úkol paní Horčíkové, změnit 

otevírací dobu Sběrného dvora v Boršově na min. 2x do týdne. Jste pro? Ano/Ne 

 

2) Budeme jednat s povodím Moravy, nebo zadáme to Radě města?...aby se začalo  

něco dít a břehy potoka byly udržovány. Ano/Ne 

 

3) Co se týká chodníků přes Boršov, tak si myslím, že to není efektivní a peníze by  

se měly využít v obci jinak...např. okna, topení atd. v kulturním domě. 

 

4) V posledním bodě Vás prosím o odhlasování, zda by bylo možné změnit od příště 

den schůze samosprávy?...navrhuji pátky v sudé týdny. 

 

Děkuji  

 

 

Adam Krepl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soupis chybějícího veřejného osvětlení: 

 

 

1. Blažek – nahoře, cesta ke kostelu 

2. Slezák 

3. Za kulturním domem – Maurer – Schmídová 

4. Fara 

5. Krčmář u Donavy 

6. Za Klimešovými 

7. Čermák 

8. Bednářovi 

9. Ke Kolaříkové 

10. K Častulíkovi 

11. K Prchalovi 

12. Cesta na Útěchov, Polák – 2x 

13. Vondráček 

14. U Slívy, Šimášek 

15. Šimášek, Linduška 

16. cesta okolo KD 

17. Sekáčovi 

18. Ke Špačkovi 

19. naproti Hanákovi 

20. Viktořík 

21. Šibor 

22. Školař Bedřich 

23. Krušina 

24. Dřímalovo 

25. K Tomáškům 

26. Za bytovky 2x 

27. K okálům 

28. K Paňákům 

29. Ke Slabým 

30. Žďárek 
 


