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Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice 
 

Datum a čas jednání 24. 10. 2019  v 18:00 

 

Místo konání  Sušice, hospoda na hřišti 

 

Přítomni D. Dokoupilová, J. Forman, M. Horáková,  O. Konečný, P. Krajčí, D. Řezníčková, 

  M. Štěpař 

Nepřítomni (omluveni)  J. Bohatec, V. Charvátová, J. Trantírková 

 

Hosté  --- 

 

Program jednání 

 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Kontrola plnění plánu práce na rok 2019 
4. Příprava plánu práce na rok 2020 
5. Termín příštího jednání 
6. Návrhy usnesení pro radu města 
7. Úkoly vyplývající z jednání 
8. Přílohy 
 

 

1. Zahájení 
Po zahájení byl odsouhlasen program jednání. 

2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 

a. zjistit rozsah a termín finální realizace opravy vedlejší komunikace od bytovky 

č.p. 87 po hospodu na hřišti – silnice bude doasfaltována v plném rozsahu do 

konce tohoto roku 

b. zajistit, aby způsob využití v katastru nemovitosí u všech parcel pod komunikací 

z bodu 2a bylo uvedeno jako ostatní komunikace – stav není znám 

c. spolupráce s odborem dopravy na definici nového umístění radaru – radar je 

stále na svém původním místě 
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d. řešení problému se zrušeným kanálem za hasičskou zbrojnicí, kde dochází k 

nadměrnému hromadění dešťové vody – bude řešeno v roce 2020 společností 

VHOS 

e. organizace volby projektu v rámci participativního rozpočtu – proběhla úspěšně 

f. osvěta v rámci městských informačních kanálů, čím topit, čím nikoliv a jaké 

jsou možné sankce – stav není znám 

3. Kontrola plnění plánu práce na rok 2019 

a. Ruina domu č.p. 48 ohrožuje okolí i pobíhající děti přímo na pozemku – 

plán, jak řešit tento problém nebyl stavebním odborem dodán 

b. Vodorovné značení upozorňující na zúžení v místě autobusové zastávky – 

realizováno. 

c. Do konce roku bude zrenovován orientační plán Sušic 

4. Příprava plánu práce na rok 2020  

Plán byl vypracován komisí do samostatného dokumentu, body seřazeny podle priority. V 

případě potřeby je komise připravena body specifikovat detailneji. 

5. Termín příštího jednání 

Termín příštího jednání byl stanoven na 16.1.2020 v 18:00 v hospodě na hřišti. 

6. Návrhy usnesení pro radu města 

a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 24.10.2019 

7. Úkoly vyplývající z jednání 

a. Pozvat pana Václavíka z odboru dopravy na příští jednání komise    J. Forman 

b. Zajistit, aby komise dostávala informace o plánovaných investičních akcí   J. Forman 

Přílohy 
a. Prezenční listina 

b. Plán práce na rok 2020 

 

 

Zapsal: Josef Forman, předseda komise  

 

 

Ověřil: Oldřich Konečný, ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

Schválil: Josef Forman, předseda komise 

 

 


