
Město Moravská Třebová
Komise rady města

Zápis z jednání Samosprávné Komise Sušice

Datum a čas jednání 18. 6. 2020  v 18:00

Místo konání Sušice, hospoda na hřišti

Přítomni J. Bohatec , D. Dokoupilová, J. Forman, M. Horáková,  O. Konečný, P. Krajčí, 
                          D. Řezníčková, M. Štěpař, V. Charvátová

Nepřítomni (omluveni) --- 

Hosté Petr Frajvald, Vítězslav Škrabal

Program jednání

1. Zahájení
2. Debata s panem Vítězslavem Škrabalem (nový jednatel TSMT)
3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
4. Stav 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.  Přítomní byli  obeznámeni  s  vůlí  paní
Trantírkové ukončit své působení v komisi. Podle vyjádření vedení města, nebude jmenován
žádný náhradník a komise tak bude mít nadále jen 9 členů.

2. Debata s panem Vítězslavem Škrabalem
Pan Škrabal komisi obeznámil s běžným chodem TS, který má dopad na Sušice (likvidace
plevele,  úklid silnic, ...), možnosti dopadových ploch na dětském hřišti a zodpověděl další
otázky komise.

3. Kontrola zápisu z předchozího jednání
a. Veřejné  osvětlení  po  překladu  vrchního  vedení  do  kabelu  bylo  vráceno  do

původního stavu.
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b. Seznam pozemků města v katastru Sušic lze pohodlně dohledat v aplikace Marushka
(https://www.moravskatrebova.cz/cs/rozvoj/mapovy-portal/mapovy-portal-
mesta.html).

c. Reklamace  nově přesasfaltované  cesty  od  hřiště  k  bytovce  č.p.  87  byla  úspěšně
vyřešena.

d. Nově zbudovaný chodník je již zkolaudován.
e. Vedení města neuvažuje o možnosti odkupu parkovacích míst u Quanta v případě že

by současný majitel parkoviště zakázal veřejné parkování.
f. Změna způsobu využití v katastru u ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p. 87,

neproběhla, je to stále vedeno jako travní porost – bod trvá.
g. Aktuální informace k dodatečné změně v projektu rekonstrukce průtahu přes Sušice,

aby obsahoval i místo pro přecházení bohužel nejsou známé – bod trvá
h. Nový jednatel TSMT pozván na jednání.

4. Stav plánu práce pro rok 2020
1. Rozšíření  chybějícího  veřejného  osvětlení  v  úseku  od  bytovky  č.p.  139  ke

garážím – stále není hotov projekt na tento i na úsek plánovaný již na rok 2019

2. Oprava vedlejší komunikace od bytovky č.p. 139 po zkušebnu č.p. 170 – co se
týká oprav a obnovy asfaltových cest, tak byla komisi navrženo, že by se letos
realizovala  oprava  plochy  za  hasičkou,  címž  by  se  vyřešil  letitý  problém  s
hromadění vody. Toto bylo odsouhlaseno komisí jednohlasně.

3. Přechod pro chodce mezi  zastavkami  autobusu – nepodařilo  se zjistit  aktuální
stav, tento bod trvá.

4. Venkovní zastřešení před hospodou na hřišti – neuvažuje se o realizaci.

5. Rozšíření oplocení dětského hřiště, aby zahrnovalo i lanovou pyramidu – komise
po dohodě s panem místostarostou odsouhlasila změnu, kdy lanová pyramida se
nebude oplocovat, aby byla součástí dětského hřiště, ale bude postavena na trávě,
která bude využita jako dopadová plocha.

6. Renovace zahradních prvků ve školce – zrychlit renovaci pomocí participativního
projektu se bohužel nepodařilo.  Obnova bude pokračovat podle projektu,  který
bude  hotov  v  červenci  a  členové  komise  se  shodli,  že  by  bylo  vhodné  jej
dodatečně podpořit.  Zástupci SDH Sušice nabídli,  že se vzdají  letošní finanční
podpory od města ve prospěch rekonstrukce hřiště ve školce. 

7. Renovace dveří u kapličky – bude zjištěna náročnost opravy

8. Oprava vedlejší komunikace mezi č.p. 154 a č.p. 104 – viz bod 2

9. Oprava vedlejší komunikace mezi č.p. 33, 145 a 148 – viz bod 2

10. Renovace chodníků u bytovek č.p. 135, 137, 139 a č.p. 87 a 91 – úkol trvá

Strana 2 z 3



Město Moravská Třebová
Komise rady města

5. Ostatní
a. J. Bohatec navrhl vydání brožury k výročí první zmínky o Sušicích, kterou už

má  zčásti  napsanou  –  budou  zjištěny  náklady  a  možnosti  města  k  jejímu
financování.

b. návrh od občanů – přistavit mobilní lavečky k dětskému hřišti, aby mohli snáze
dohlížet na své děti – SDH Sušice k tomuto zapůjčí dvě lavečky.

6. Termín příštího jednání
Termín příštího jednání byl stanoven na 10.9.2020 v 18:00 v hospodě na hřišti.

7. Návrhy usnesení pro radu města
a. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze SKS konané dne 18.6.2020

b. Rada města bere na vědomí, že paní Trantírková chce ukončit svoji práci pro
komisi.

8. Úkoly vyplývající z jednání
a. Zjistit  termín,  kdy  bude  vyhotoven  projekt  na  rozšíření  veřejného  osvětlení  (od

bytovky č.p. 139 a mezi č.p. 32 a 24).         P.Frajvald
b. Zjistit možnosti financování nové brožury k výročí první zmínky o Sušicích.

                         P.Frajvald
c. Zjistit náklady na renovaci dveří u kapličky    P.Frajvald
d. Zajistit v katastru změnu způsobu využití ploch pod silnicí od hřiště k bytovce č.p. 87,

některé jsou vedeny jako travní porost.    P.Frajvald
e. Iniciovat  dodatečnou  změnu  v  projektu  rekonstrukce  průtahu  přes  Sušice,  aby

obsahoval i místo pro přecházení.        P.Frajvald, J.Forman

Přílohy
a. Prezenční listina

Zapsal: Josef Forman, předseda komise

Ověřil: Draha Dokoupilová, ověřovatel zápisu

Schválil: Josef Forman, předseda komise
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