
Zápis z 3. schůze 2019 samosprávné komise Boršov 
 

Dne 26.03. 2019 od 18. hod v hospodě “U Oty” 
 
Přítomni: Miloš Beyer, Jiří Vrána, Monika Vránová, Pavel Slezák, Petr Hanák, Libor Štol, 

Tomáš Brunclík, Adam Krepl, Miloš Mička, Jiří Marek, Jiří Vrána, Monika Vránová, Josef 

Němec 

Host:  Gabriela Horčíková 

 

 

Rada města Moravská Třebová odsouhlasila nového člena samosprávné komise  - pana 

Jiřího Marka jako nástupce za paní Marii Blažkovou, která ukončila činnost 

v samosprávné komisi na vlastní žádost. 

 

 

Po projednání a schválení rozpočtu města Moravská Třebová zůstaly tyto body 

z návrhu  Samosprávné komise pro rok 2019: 

 příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě 

zhotovené studie) v rozpočtu 

 přístavba sociálního zařízení TJ SOKOL (investiční příspěvek k dofinancování 

příspěvku Pardubického kraje) – příspěvek města 

 oprava místních komunikací – původní požadavek 750 tis. – zůstalo v rozpočtu 

částka 200 tis. Kč + převedeno 100 tis. Kč z kapitoly na autobusové zastávky  

Nutno do příští schůze posoudit, kterému úseku dát prioritu do realizace 

(1.“malá strana“ od Tinkových po zastávku – cca 350m, 2.cesta k fotbalovému 

hřišti, 3. úvozová cesta ke hřitovu, 4.mostek za KD,  5. Cesta k Tomaškům – 

vysypat ) 

 rekonstrukce/ výměna autobusové zastávky zůstalo v rozpočtu pro rok 2019 

zastávka Hájenka 

 modernizace/ výstavba kontejnerového stání – v roce 2019 se zrealizuje 

kontejnerové stání u  staré pošty(pod slívovými). 

 veřejné osvětlení – „slepá místa“ – v rozpočtu cca 100 tis. Kč – cca 10 ks bez 

sloupu, nebo 3 se sloupem. Nutno zjistit, zda nebude do budoucna kolize 

s plánovanou akcí ČEZ - uložení kabelů ČEZ do země. 

 mateřská škola – ¨pro rok 2019 výměna WC  

 doplnění retardéru u školky ze zadní stany – příjezd ke hřbitovu. 

 

 

Podněty pro projektové práce: 

 rozšíření zázemí u fotbalového hřiště (víceúčelové hřiště) – TJ SOKOL   

 vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníků (vytipování míst 

k realizaci). – zůstává k dořešení – do návrhu r. 2020 

 

Rekonstrukce silnice a mostu na sil. III/36826 - Pardubický kraj a SUS Pk: 

 rekonstrukce mostu na Stříbrném potoce na III/36826 (přítok do Boršovského 

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

povolení vydáno, probíhá výběrové řízení na zhotovitele. 

 

 rekonstrukce silnice III/36826 –Dorazila odpověď ředitele SUS ing. Miroslava 

Němce, pro letošek není v plánu oprav, vedení města Moravská Třebová bude 

pokračovat v jednání s radním pro dopravu p. Michalem Kortyšem. 

 

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. – bude dořešeno na příští schůzce 

  

 

 

Různé: 

 Břehy – kácení probíhá, prostřednictvím vedení města vyzvat Lesy ČR 

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

Výzva OŽP k jednání zúčastněných stran. Problém s přístupovými cestami. 

 Most u sběrového dvora – podemílá voda –Provedena oprava, vyřešit vytékající 

vodu ze SD, vymílá břeh.  

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

hřiště,…). 

 parkování u hřbitova – auta parkují, kde se dá. – rozšíření plochy pro auta – 

návrh k prověření Ing. Sabáčka v rámci pozemkových úprav k.ú. Útěchov 

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

mapu pozemků určených k výstavbě. 

 zadní cesta ke hřitovu – výsprava výtluků – z prostředků TSMT na běžnou 

údržbu.  

 lavičky u zastávek – ulámaná prkna, jejich stav převážně špatný – přislíbena 

výměna 

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

stavu. – bude řešeno z rozpočtu Pk – realizace v letošním roce.  

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

ředitelka TSMT.  

 strop nad KD – napadený červotočem, nutná výměna, bude zahrnuto jako 

součást projektu přestavby. 

 V rámci rozpočtu města vyčleněna částka na blíže nespecifikované účely 

místních částí  - pro Boršov k dipozici částka cca 100 tis.Kč – ke zvážení na jaké 

účely částku využít. 

 

 

  

Termín příští schůze je stanoven na 14.5.2019 od 18 hod. 

 

 

 

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


