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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 3.9.2019 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“ Boršov 

Přítomni Miloš Beyer, Petr Hanák, Libor Štol, Tomáš Brunclík, 

Josef Němec, Lukáš Horčík, Jiří Vrána, Monika Vránová, 

Jiří Marek, Miloš Mička  

 

Nepřítomni (omluveni) Adam Krepl, Pavel Slezák,  

Hosté p. Kesslar 

Program jednání 1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Přetrvávající body 
4. Doprava 
5. Informační systém 

6.     Participativní rozpočet 

7.     Podněty SKB pro radu města 

8. Termín příštího jednání 
9. Návrhy usnesení pro radu města 
10. Úkoly vyplývající z jednání 
11. Přílohy 
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1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 

3. Přetrvávající body: 
a) 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 – probíhá, v řešení.  

B) veřejné osvětlení – „slepá místa“ – v rozpočtu cca 100 tis. Kč –vybrány nové body: k Čermákovi, od fary 

k MACHOVI – 2ks – vypracovává se PD + 3ks bez sloupu – řeší se – Technické služby a p. Beyer  

C) vypracování studie proveditelnosti výstavby chodníků (vytipování míst k realizaci). – zůstává k dořešení – 

do návrhu r. 2020. 

D) Nutno vytipovat vhodné pozemky v k.ú. Boršov pro výstavbu RD – zveřejnit mapu pozemků určených 

k výstavbě. – zůstává k dořešení.  

E) 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.    

F) Revitalizace Stříbrného potoka - z první etapy zůstává dobudovat 3 mostky. Dle sdělení ing. Mičky - dokud 

nebudou tyto zrealizovány, Lesy nebudou pokračovat v 2. etapě., do návrhu rozpočtu nějakou částku na 

realizaci.  

G) SKB žádá, aby p. Cápalová vyzvala správce toku Lesy ČR k nápravě závady v potoce, vyčištění naplavenin 

v délce cca 30m.  

4. Doprava: 

oprava místních komunikací 

Cestu ke kostelu pouze poopravit – (jedná se o plochu cca 40m2) definitivní opravu bude SKB prosazovat do 

návrhu oprav komunikací pro rok 2020. Priority oprav MK pro rok 2020 – budou stanoveny. P Kesslar vznesl 

připomínku k tomu, že tato cesta zatím nebyla opravena – samosprávná komise bude prosazovat zařazení 

do plánu na rok 2020. 

Zadní cesta ke hřitovu – výsprava výtluků – z prostředků TSMT na běžnou údržbu - trvá.  

Retardér u školky - Dopravní komise dále odsouhlasila zřízení retardéru u školky ze zadní stany – příjezd ke 

hřbitovu. Zrealizováno. P. Kesslar vznesl výtku k realizaci, Samosprávná komise podala vysvětlení. 

 

Rekonstrukce mostu na sil. III/36826 

rekonstrukce mostu na Stříbrném potoce na III/36826 (přítok do Boršovského rybníku) – investiční akce SUS 

Pk – akce probíhá, byl Instalován provizorní most pro chodce a pěší, pro osobní vozidla je průjezd pouze 

s povolením stavby. Neoficiální objízdná trasa po proboření mostku neprůjezdná. Samosprávná komise žádá 

o obnovení mostku. Problémy s chováním řidičů, kteří nerespektují značení. 

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. 
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5. Informační systém 

Dokončení informačního systému – naváděcí cedule – byly osazeny směrové orientační cedule s uvedením 

směru pro kostel, KD a fotbalové hřiště. Navádění ke hřbitovu provést kolem Sběrného dvoru – zbývá 

dokončit.  

6. Participativní rozpočet 

V rámci rozpočtu města vyčleněna částka na blíže nespecifikované účely místních částí - pro Boršov 

k dispozici částka 100 tis.Kč – občané mohli sami navrhovat, na jaké účely bude částka využita.  

2 návrhy – autor obou návrhů Marie Blažková – dne 24.9. proběhne v KD hlasování o tom, který projekt 

bude realizován. 

 

7. Podněty SKB pro radu města  
-  p. Bohuslav Štrajt má zájem převést bezúplatně pozemek městu Moravská Třebová, který slouží 

jako příjezdová cesta pro tři nemovitosti. – bez odpovědi – nedořešeno parc. Č. 3763. 

- Prohloubení příkopu u Od Mlejnkových po most – naproti řadovkám. 

 

8. Termín příštího jednání 15.10.2019 od 18 hod. v hospodě U Oty 

9. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

10. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

11. Přílohy – prezenční listina 

 

 

 

 

 

Zapsal: Ing. Lukáš Horčík…………, tajemník komise  

 

 

Ověřil: …………………………….., ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Schválil: Miloš Beyer………………, předseda komise 

 

 


