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Zápis z jednání Samosprávné komise Boršov 

Datum a čas jednání 19.11.2019 18.00 hod 

Místo konání Hospoda „U Oty“ Boršov 

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

Josef Němec, Lukáš Horčík, Jiří Vrána, Pavel Slezák, Jiří 

Marek, Miloš Mička 

 

Nepřítomni (omluveni) Adam Krepl, Monika Vránová 

Hosté  

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.     Návrh akcí k zařazení do rozpočtu  

9.     Revitalizace potoka - pokračování 
10. Termín příštího jednání 
11. Návrhy usnesení pro radu města 
12. Úkoly vyplývající z jednání 
13. 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. –   akce zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2020 – částka 300 tis. Kč.  

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 – projekt – Technické služby  - k realizaci 

v r.2020 

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

do návrhu rozpočtu r. 2020???. 

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

k výstavbě. – zůstává k dořešení. Směna pozemků s p. Pavlíkem – pozemky nad retenční nádrží výhledově 

určeny k výstavbě. – volné proluky vytipuje komise a předloží je jako přílohu zápisu. Pro výstavbu by mohly 

být využity tyto parcely: 623/4 - zemědělský půdní fond; 582/1 - zemědělský půdní fond ; 538/5 - ostatní 

plocha; 286/3 - zemědělský půdní fond; 247/2 - zemědělský půdní fond   

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. – viz. samostatný bod níže. 

G) SKB žádá, aby OŽP 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 – parc.č. 3810/1 a 3808/11; parc. č. 

3808/12, 4408 a další budou upřesněny na příštím jednání Samosprávné komise. 

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

 

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. Předpoklad dokončení akce je cca 29.11.2019 

 Neoficiální objízdná trasa po proboření mostku neprůjezdná. Samosprávná komise žádá o obnovení mostku 

na zadní polní cestě, jednání s pachatelem p.  Slánským? 

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.  

v hlasování byla vybrána varianta úpravy prostranství před školkou kolem pomníku – realizace na jaře 

v roce 2020. 
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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.  – nedořešeno parc. č. 3763. 

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

- návrh k odkupu pozemků u hřbitova pro výhledové vybudování parkoviště a alespoň zřízení provizorního– 

souhlas vlastníka pozemku zajištěn – p Vrána. – parc. č. 4675 k.ú. Boršov.  Proběhne schůzka za účasti 

vlastníka, p. Štola a odboru majetku města. 

- Oslovit římskokatolickou církev ohledně suchého záchodu na hřbitově. 

- fotopast – sběrný dvůr. 

 

8. Návrh akcí na zařazení do rozpočtu roku 2020 
- oprava místních komunikací – min. 1 mil. Kč. – ke kostelu parc.č. 3608/11, cesta ke hřbitovu kolem 

bytovek,  cesta za Klimešovými parc.č. 3808/12, ke Štrajtovi, ke Komínkům. 

- zahrnout studii proveditelnosti chodníku v Boršově do plánu roku 2020. 

- oprava stropu KD – z rozpočtu r.2020 vypracování PD a následná realizace 

- projekt přestavby KD na základě provedené studie - vstup 

- revitalizace kontejnerových stání 2ks 

- revitalizace autobusové zastávky u školky 

- dokončení rekonstrukce propustků z I.etapy revitalizace potoka – alespoň 2 ks. 

- výměna sociálek  a otvorových prvků na budově MŠ Boršov 

- doplnění veřejného osvětlení – cca 10 ks – místa vytipována v předchozích zápisech. 

 

9. Revitalizace potoka – pokračování  

– p. Štol informoval o jednání Města Mor. Třebová s Lesy ČR o možnosti pokračování revitalizace potoka 

2.etapa  – nutno zajistit souhlasy majitelů dotčených pozemků, pokud budou souhlasy, LČR zařadí akci do 

plánu rozpočtu – s tím souvisí nutnost opravy propustků, které by muselo hradit město.  – viz. bod 8. 

10. Termín příštího jednání   28. 1. 2019 od 18 hod. v hospodě U Oty 

11. Návrhy usnesení pro radu města - nejsou 

12. Úkoly vyplývající z jednání – viz. zápis 

13. Přílohy – prezenční listina 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřil: Libor Štol………………….., ověřovatel zápisu 

 

 

 

 

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

 

 


