
Zápis z 4. schůze 2019 samosprávné komise Boršov 
 

Dne 14.05. 2019 od 18. hod v hospodě “U Oty” 
 
Přítomni: Miloš Beyer, Jiří Vrána, Monika Vránová, Pavel Slezák, Petr Hanák, Libor Štol, 

Tomáš Brunclík, Miloš Mička, Jiří Marek, Jiří Vrána, Monika Vránová, Josef Němec, Lukáš 

Horčík 

Host:  Hana Zmeškalová, Marie Blažková, Marie Hanáková 

Omluven: Adam Krepl 

 

Vystoupení hostů: 

Úvodem host Marie Blažková seznámila členy s dotačními výzvami OP ŽP (výzva č.121 

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů 

energie) na opravu/ výměnu oken a zateplení fasády KD Boršov. Nutno podat žádost, 

k tomu je však nezbytně nutné mít nachystanou projektovou dokumentaci. Dále 

navrhuje paní Blažková členství v MAS – umožňuje se aktivně podílet na dotačních 

titulech. 

 

V dalším bodě vystoupila paní ředitelka Mateřské školky Hana Zmeškalová, která 

uvedla několik problémů trápících místní MŠ a rodiče dětí:  

 Prázdninový provoz – přes prázdniny Boršovská školka nebude fungovat, bude 

v provozu školka Piaristická a Jiráskova po dobu celých prázdnin.  

 Boršovská mateřská školka bude i při nedostatku dětí v příštím roce normálně 

fungovat, o rušení se neuvažuje a není plánováno. 

 Dále paní ředitelka nastínila potřebné investice/opravy pro další roky ( výměna 

oken, dveří, školková zahrada) 

 Děti z MŠ Boršov nebyly u zápisu na 2.ZŠ přijaty. Ing. Miloš Mička vysvětlil 

důvody – jedná se zejména o kritéria, která nastavil ředitel školy. Dalším 

důvodem je kapacita 2.ZŠ, která je max. 650 dětí – z hlediska využití 

kmenových učeben, omezení max 25 tříd. Z počtu 10 dětí nad rámec byly 

losováním (dle pravidel stanovených ředitelem 2.ZŠ) vybrány 3.  

 

Další projednávané body, již bez přítomnosti hostů: 

 příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě 

zhotovené studie) v rozpočtu. 

SKB žádá o přednostní řešení prověšeného stropního trámu KD, jako havarijní 

opravu.  

 přístavba sociálního zařízení TJ SOKOL (investiční příspěvek k dofinancování 

příspěvku Pardubického kraje) – příspěvek města, akce probíhá 

 

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

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

Priority vzhledem k financím – cesta k fotbalovému hřišti zrealizovat „na 

hotovo“, ze zbylých peněz zrealizovat opravy ost. cest (1.“malá strana“ od 

Tinkových po zastávku, Cesta k Tomaškům – vysypat ) 

 rekonstrukce/ výměna autobusové zastávky zůstalo v rozpočtu pro rok 2019 

zastávka Hájenka – bude realizováno 

 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 –vybrány nové 

body: k Polákovi – od Prchala, od fary k MACHOVI – 2ks  

+ 3ks bez sloupu – technickým službám upřesní p.Beyer  

 mateřská škola – pro rok 2019 výměna WC  

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

 

 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33


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, financování SFDI, stavební povolení vydáno, 

výběrové řízení na zhotovitele – vybrán dodavatel SKANSKA a.s. – realizace 

v letošním roce 

 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, dle sdělení 

bude akce zahrnuta do plánu příštích let dle finančních možností Pardubického 

kraje. 

 

Prezentace činnosti Samosprávné komise 

 Od měsíce března jsou zápisy samosprávných komisí zveřejňovány na webu 

města v samostatné sekci. 

  

Stříbrný potok 

 Z první etapy zůstává dobudovat 3 mostky. Dle sdělení ing. Mičky, dokud 

nebudou tyto zrealizovány, Lesy nebudou pokračovat v 2. etapě.  

 

Další body: 

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

vytékající vodu ze SD, která podemílá břeh. Proběhla reklamace – opraveno, 

řešení však není zcela optimální.   

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

hřiště). Bude provedeno v průběhu roku 2019. 

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

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

rámci pozemkových úprav nelze realizovat. Jedině řešit odkupem pozemku.  

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

mapu pozemků určených k výstavbě. – zůstává k dořešení.  

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

údržbu - trvá.  

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

oprava. 

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

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

 Předneseny písemné návrhy pana Adama Krepla:  

1) Prosím o zařazení do zápisu mou minulou žádost o opravu cesty 3812/1 mezi 

domy pana Marka a pana Krepla. Cesta se rozpadá, a to z důvodu, že byla 

udělána nekvalitně. Místo štěrkového podloží bylo navezeno bahno. 

Odpověď: součást oprav dle projednaného bodu – viz. výše. 

2) Dále prosím o projednání: byl jsem požádán zahrádkáři o přistavení 

kontejneru na bioodpad, minimálně na měsíc. Jelikož jsou zahrádky Boršov 4, 

mohli bychom jim s tím pomoci. Zahrádkáři by také uvítali pomoc s obnovením 

vyschlého rybníka. Jsme schopni v tomto případě něco udělat? 

Odpověď: Zahrádkáři musí požádat o přistavení kontejneru Technické služby, ne 

samosprávnou komisi. Rybník (pozemek) je v majetku státu prostřednictvím 

SPÚ. Jeho vznik byl iniciován Rybářským svazem?. Jakou formou by SKB mohla 

být nápomocna? 

3) V dalším bodě prosím o hlasování: Napadla mě myšlenka, udělat Besedu 

s občany Boršova. Občané by zde mohli sdělit, co je trápí, jaké mají myšlenky a 

jaké mají nápady na rozvoj a posun obce dál. Beseda by se konala v Kulturním 



domě, besedou by provázel moderátor např. mluvčí města pan Dokoupil. 

Přizváni by byli starosta místostarostové, radní a zastupitelé.  

Odpověď: - viz bod níže. 

 V rámci rozpočtu města vyčleněna částka na blíže nespecifikované účely 

místních částí - pro Boršov k dispozici částka 100 tis.Kč – občané budou sami 

navrhovat, na jaké účely bude částka využita. Členům SKB je na zvážení, na 

jaké účely částku využít – připravit nějaké projekty. 

25.6. – se uskuteční setkání občanů v rámci řešení participačního rozpočtu, toto 

setkání bude sloužit zároveň i jako setkání vedení města s občany.  

 

  

Termín příští schůze je stanoven na 18.6.2019 od 18 hod. 

 

 

 

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


