
Zápis z 5. schůze 2019 samosprávné komise Boršov 
 

Dne 18.06. 2019 od 18. hod v hospodě “U Oty” 
 
Přítomni: Miloš Beyer, Petr Hanák, Libor Štol, Tomáš Brunclík, Jiří Marek, Josef Němec, 

Lukáš Horčík 

Host: Milan Blaha 

Omluven: Adam Krepl, Jiří Vrána, Monika Vránová, Pavel Slezák, Miloš Mička 

 

Přetrvávající body: 

 příprava projektové dokumentace a realizace rekonstrukce KD (na základě 

zhotovené studie) v rozpočtu. 

nutno řešit stav stropu nad KD - prověšený stropní trám, jako havarijní opravu. 

– provedena prohlídka projektanta.  

 přístavba sociálního zařízení TJ SOKOL (investiční příspěvek k dofinancování 

příspěvku Pardubického kraje) – příspěvek města, akce probíhá 

 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 Čermákovi, od fary k MACHOVI – 2ks  

+ 3ks bez sloupu – řeší se – Technické služby a p. Beyer  

 vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníků (vytipování míst 

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

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

mapu pozemků určených k výstavbě. – zůstává k dořešení.  

 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. K dořešení.    

 Revitalizace Stříbrného potoka - z první etapy zůstává dobudovat 3 mostky. 

Dle sdělení ing. Mičky - dokud nebudou tyto zrealizovány, Lesy nebudou 

pokračovat v 2. etapě. SKB žádá, aby p. Cápalová vyzvala správce toku Lesy 

ČR k nápravě závady v potoce, vyčištění naplavenin v délce cca 30m.  

 

Doprava: 

 oprava místních komunikací –vysoutěžen dodavatel, realizace možná z 

kraje července.  

Priority Samosprávné komise Boršov: 1. cesta k fotbalovému hřišti, 2. 

dokončení opravy MK “malá strana“ od Tinkových po zastávku, 3. Cesta 

k Tomáškům (vysypat) 

Samosprávná komise trvá na původním návrhu opravy komunikací dle priorit – 

MK „Malá strana“ zůstává nedokončena již od dob výstavby kanalizace, je 

velmi frekventovaná, v porovnání s ostatními MK obsluhuje nejvíce obyvatel. 

Cestu ke kostelu pouze poopravit – (jedná se o plochu cca 40m2) definitivní 

opravu bude SKB prosazovat do návrhu oprav komunikací pro rok 2020.  

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

údržbu - trvá.  

 

 rekonstrukce/ výměna autobusové zastávky - zastávka Hájenka – 

zrealizováno 

 

 Měřící bod - p. Štol informoval o tom, že Dopravní komise schválila zřízení 

nového měřícího bodu na sil. II/368 na kraji obce směrem od Útěchova do Mor. 

Třebové jako preventivního opatření ke snížení rychlosti projíždějících vozidel.  

 

 Retardér u školky - Dopravní komise dále odsouhlasila zřízení retardéru u 

školky ze zadní stany – příjezd ke hřbitovu. Bude realizován. 



 

 Rekonstrukce mostu na sil. III/36826 

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 proběhlo – vybrán dodavatel SKANSKA a.s. – 

realizace v letošním roce, 26.8. zahájení stavby, proběhne jednání s p. Kalou o 

možnosti instalace mostního provizoria na jeho pozemku.  

 

 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. 

 

Informační systém 

 Dokončení informačního systému – naváděcí cedule – budou osazeny směrové 

orientační cedule s uvedením směru pro hřbitov, kostel, KD a fotbalové hřiště.  

Oproti předloženému návrhu žádá SKB o změnu – navádění ke hřbitovu provést 

kolem Sběrného dvoru. Bude provedeno v průběhu roku 2019.  

 

Participativní rozpočet 

 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. 

SKB roznesla do schránek prvotní informace o projektu. 

25.6. v 18 hodin – se uskuteční setkání občanů v rámci řešení participačního 

rozpočtu, toto setkání bude sloužit zároveň i jako setkání vedení města s 

občany.  

 

Ostatní: 

 SKB žádá TSMT o postřik zámkové dlažby herbicidy.  

 Podnět SKB pro radu města – p. Bohuslav Štrajt má zájem převést bezúplatně 

pozemek městu Moravská Třebová, který slouží jako příjezdová cesta pro tři 

nemovitosti. 

 

Vystoupení hosta p. Milana Blahy 

 p. Blaha představil možnosti týkající se agroturistiky, dále hovořil o stavu 

rybníků (Hráz Horního Boršovského rybníka je v havarijním stavu, pan Blaha má 

zpracovanou PD pro rekonstrukci),  

SKB dává tímto podnět vodoprávnímu úřadu k jednání s majitelem - Rybářský 

svaz.  

Dále hovořil o areálu p. Macha (ozelenění areálu – výsadba vzrostlé zeleně 

kolem své provozovny byla jedna z podmínek ve stavebním povolení – realizace 

se však neuskutečnila) a chystaném poldru mezi Útěchovem a Boršovem 

(problémy se pozemky).  

p .Blaha by rád přednesl část těchto informací i na veřejném setkání – zejména 

informace o agroturistice – návrh na ubytování v soukromí s podporou města.  

 

Termín příští schůze je stanoven na 3.9.2019 od 18 hod. 

 

 

 

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


