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Zápis z jednání  Samosprávné komise Udánky 

Datum a čas jednání:   17.06.2020     18.00        

Místo konání  Udánky,  Udánská hospoda 
Přítomni:  Šírová Stanislava, Kobylková Tereza, Odstrčilová Alena, Šunka Zdeněk, Krejčíř Karel,                                                                                                                                                                                                                                                                

                  Hanáčková Stanislava,  Navrátil Aleš                                                                                                   

Nepřítomni (omluveni) :     Vojta Jan,   Sís Josef,                                                                            

Hosté :                                    Mička Miloš,  Frajvald Petr,  Škrabal Vítězslav 

 

Program jednání 

1. Zahájení 
2. Kontrola zápisu z předchozího jednání 
3. Informace k plánovaným investičním akcím zařazeným do rozpočtu města 2020 
4. Informace k realizaci prvků dětského hřiště  - participativní rozpočet 2019     
5.           Akce k realizaci z jiných zdrojů ( rozpočet TS ) 
6. Různé  -  stání pro kontejnery na tříděný odpad 
                           -  trvalá přípojka el. proudu v parčíku.   
                           -  Atek, průmyslové zóna západ, izolační zeleň směr Udánky 
                           -  údržba obecních pozemků, sekání trávy 
                           -  participativní rozpočet 2020 
 7. Termín příštího jednání 
 8.          Přílohy 
 
 
 Ad 1. Po zahájení, uvítání přítomných členů komise a hostů konstatováno, že jsme usnášeníschopní 
 
Ad 2. Předchozí schůze, první r. 2020, se konala 19.února. Další, březnová schůze, stejně jako      
         planované jarní akce se nemohly uskutečnit kvůli koronaviru. 
         Z úkolů vyplývajících z jednání únorové schůze : 
         - Zpracování plánu činnosti 2020 pro Radu města    K.Krejčíř         splněno 
        -  Další úkoly řeší body 3, 4, 5 programu této schůze:   
 
Ad 3.   K plánovaným akcím financovaným z prostředků města a TS ( b. 3, 4, 5 programu ) vystoupil 
            starosta M. Mička : 
          - Chodník, náves Udánky  ( 300 000,- Kč ) 
             studie zpracovaná Z.Krejčířovou (příloha) byla konzultovaná na místě (20.02) se zástupc vedení    
             města, odborů města, TS, dopr. inspektorátu,…  V současné době se zpracovává prováděcí    
             projekt (projektant  p. Klodner).                                                             Zahájení prací podzim 2020. 
           
          -  Kříž na místě původního kamenného kříže u Udánské hospody ( 120 000,- Kč ). Opracování   
             pískovcových bloků do podoby dle návrhu, výroba, instalace kříže se letos z důvodu 
             koronakrize a úsporných kroků města realizovat nebude. 
               -  Dva k opracování vybrané bloky se přemístí před zahájením prací na dětském hřišti do TS, 
                areálu Miltry (?), případně rovnou ke kameníkovi .                                    TS V.Škrabal,  K.Krejčíř          



 

 

Město Moravská Třebová 
Komise rady města 

 

Strana 2 3 

             -  SKU zváží využití zbývajících pískovcových bloků, zakomponování v parčíku. Do zahájení prací    
                 na dětském hřišti řešit v součinnosti s TS jejich přemístění.                        TS ,  SKU,  K.Krejčíř 
Ad 4. - Dětské hřiště  ( projekt particip.rozpočtu 2019)  vysoutěženo (fa YGGDRASILMONT Brno),     
            Cena bude nad rámec daný particip. rozpočtem 2019. Navýšení min.o dopadové plochy, které 
            musí být instalovány pod prvky dětského hřiště. 
  
Ad 5.   - Z rozpočtu TS se počítá pro Udánky s částkou 150 000 Kč na opravy místních komunikací . 
            -  Návrh ze schůze oprava cesty + propustek u č.p.28 k autoservisu Křenek.  Požadavek z r. 2019, 
               převedeno do plánu 2020.                         TS  V.Škrabal,       za SKU sledováním pověřen J. Vojta 
            -  Další náměty -  oprava, rozšíření cesty v zatáčce pod č.p.49   ( požadavek z r. 2019 ) 
                                        - pokračovat v pokládání chodníkových obrubníků. Dolní konec, ve směru k   
                                           Nádražní ul. vpravo.                                           TS   V.Škrabal      za SKU  K. Krejčíř   
 
Ad 6. Různé 
          - stání pro kontejnery na tříděný odpad 
            P.Frajvald :  Priorita města, TS dodělat  v rámci města, integrovaných obcí zpevněné plochy pod 
            kontejnery. Ohrazení / oplocení se letos dělat nebude. 
          
           - trvalá přípojka el. proudu v parčíku                                                         
              Projednáno, posouzeno na místě s p.Škrabalem ( TS)                                   TS  V.Škrabal,   K.Krejčíř    
          
          - Atek, průmyslová zóna západ, izolační zeleň směr Udánky 
             Jednání zástupců vedení města, odborů města, SKU, dotčených stran, realizační firmy na místě   
             06/2019.  Práce měly být zahájeny na podzim 2019, ale doteď ze strany Ateku žádná aktivita. 
             Prověřit stav, jednat s Atekem                                                                                                   P. Frajvald      
         
          -  Údržba obecních pozemků, sekání trávy 
             V. Škrabal:  Vítá se v tomto směru iniciativu občanů.  Město (TS) budou schopni / ochotni  se 
             podílet  formou příspěvku na benzín ...    
             Dořešit, jak by to mohlo fungovat                                                            V.Škrabal,  P.Frajvald,  K.Krejčíř 
         
          - S. Hanáčková - participativní rozpočet 2020    
            připomínka k formě hlasování o vybraných projektech a znevýhodnění návrhů podaných pro/za    
            malou městskou část (např. Udánky) . 
            M.Mička:  vyčleňovat částku participativního rozpočtu jen pro vybrané městské části / zájmové 
            skupiny není reálné. Stejně jako se neuvažuje o jiné formě hlasování.  Náměty, návrhy, které v 
            soutěži o částku z particip. rozpočtu neprojdou lze realizovat, financovat jinou formou.    
        
         - K.Krejčíř - zatížení  hlavní cesty a problémy související s průjezdem těžké zeměděl. a lesní 
            techniky obcí.  Řešit s Agrem Kunčina, Raledem... hledat řešení.    Např. průjezd po obecní 
            komunikaci kolem býv. areálu Agro (dnes Atek, SunFin), odstranění bran z dob JZD, které nejsou 
            využívány, ale  průjezd rozměrných mechanizmů poté, co se zaplotil Atek, komplikují.            
                                                                                                                                                                     P. Frajvald   
 
        -  K.Krejčíř  - připomněl téma hasičská zbrojnice, upozornil na špatný stav střechy, nutnost to            
           řešit, než budou napadeny krovy. Zabývat se možnostmi dalšího využití hasičky v rámci obce . 
           Současné aktivity SDH Udánky ??                                                                                 p.Frajvald, K.Krejčíř 
 
Termín příštího jednání:       srpen 2020 
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Přílohy :   Příloha č.1      ad b.3       Náves  Udánky   studie 
                  Příloha č.2      Prezenční listina 
 
 
 
     
 
 

Zapsal        Karel Krejčíř            předseda SKU  

  

  

 


