Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
3.
Datum konání:
25. února 2019
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
20:30 hodin
Přítomni:
Dvořáček, Fojt, Horáková, Horňanský, Koláček, Kratochvil,
Mynář, Němec, Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkalová,
Vala
Omluveni:
Tejkal
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Studýnková, Šulc
Zápis vyhotoven dne :

26.02.2019

Č.j.

0598/2019/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 2. zasedání ZML ověřili pan Mynář a Olejníček a nevznesli připomínky.
1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 17:05 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu:
Vkládá se
Nový bod č. 2 IZ Vodovod Lysicko
Ostatní body se posouvají.
Nový bod č. 7 Zpráva inventarizační komise
Ostatní body se posouvají.
Nový bod č. 11 Zpráva velitele JSDH za rok 2018
Ostatní body se posouvají.
Nový bod č. 17 Výkup části pozemků parc. č. 2899/10, 2899/11, 2899/12, 2899/13,
2899/14 a 2899/15 a pozemku parc. č. 6828 v k.ú. Lysice
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 14 přítomných pro.
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2. Investiční záměr Vodovod Lysicko - Ing. Fiala, Ing. Mikulášek
Diskuze:
Mgr. Dvořáček předal slovo Ing. Fialovi z VAS a. s., Divize Boskovice, aby zastupitele
seznámil se situací na prameništích vody v Lysicích a možným řešením situace.
Ing. Fiala – promítl a popsal prezentaci, kterou připravil pro ministra zemědělství o suchu
v loňském roce na okrese Blansko. Divize Boskovice provozuje asi 120 obcí a místních
části a u 18 z nich bylo v loňském roce vydáno omezení na zákaz napouštění bazénů,
umývání aut a plýtvání vodou a 11 obcí bylo v ohrožení. Téměř ve čtvrtině okresu byl
v loňském roce nedostatek vody. Lysice spadaly do obcí, kde bylo vydáno omezení.
Lysice jsou největší lokalita na okrese Blansko, která je ohrožena suchem. Jsou velkým
spotřebištěm vody a v srpnu loňského roku jsme měli velkou obavu, abychom byli schopni
městys zásobit dovozem vody cisternou. Okres Blansko je nejsušší oblastí na Moravě,
od června do srpna tu bylo extrémní sucho. Poslední kritické roky byly rok 2011, 2012,
2015 a pak 2018. Za měsíc srpen jsme navezli přes 500 cisteren do malých lokalit okresu,
kde cisterna vody vydrží zhruba na tři dny. V Lysicích by to nestačilo a museli bychom
povolat zálohy z řad Vodárenské. Spotřeba vody v Lysicích v létě je přes 400 m3 a
cisterna má 10 m3, tak si dovedete představit, co by se dělo. Z tohoto důvodu, kde je
možné napojovat na skupinové vodovody, tak napojujeme. Je to nejjistější způsob, jak
zabezpečit dostatek vody pro danou lokalitu. Je to vyzkoušené, ve všech obcích, kde
k tomu došlo, mají problém s vodou vyřešený.
Ing. Mikulášek – chtěl bych vám ukázat, co se vloni v létě v Lysicích odehrávalo a jak
blízko jsme byli od katastrofy, která by nastala, kdyby tu došla voda. V Lysicích je
spousta slabých míst na vodovodním systému. To je nejzásadnější. Jsou tu slabé vodní
zdroje. Jejich vydatnost je nízká, oproti tomu, jaké jsou odběry. Dalším nedostatkem jsou
nedostatečné objemy v akumulacích vody ve vodojemu. Hlavní vodojem v Zákostelí má
100 m3, ale v Lysicích se denně odebere 300 – 400 m3. Vodojem by měl mít takový
objem, aby v něm při nedočerpávání vydržela voda na tři až pět dní. V Lysicích to
nevystačí ani na třetinu dne. V Lysicích jsou 4 tlaková pásma. Na tak malé spotřebiště je
to moc, je tu zbytečně moc tlakových pásem. Není tu strategická rezerva pro případ
havárie. Např. Blansko má vodu ze čtyř míst, bere vodu ze dvou. V případě havárie mají
pořád ještě dvě místa zdroje vody a vodu mohou dočerpat. Černá Hora je napojena na
skupinový vodovod, Jedovnice se napojují, Letovice jsou napojeny na skupinový systém
z Boskovic.
Jeden z důležitých zdrojů, vrt u hřbitova, je částečně zhavarovaný, je tam špatná pažnice,
aby došlo k opravě, musí se zdroj odstavit. Jak chcete odstavit zdroj, když nemáte žádnou
rezervu. V loňském roce došlo k poklesu vydatnosti zdrojů téměř o polovinu. Na zlepšení
tohoto kritického stavu jsou krátkodobá opatření, jako omezit spotřebu vody, omezit
rozvoj městyse. Nemůžeme napojovat na systém další odběratele, když voda není. Další
opatření jako zalévání z vodovodu, napouštění bazénů, mytí aut atd. Dalším opatřením
je oprava a převrtání vrtu u hřbitova. Budeme to dělat v měsíci dubnu, když budeme moct
využít vrt na koupališti, abychom mohli odstavit vrt u hřbitova. Musí se to stihnout během
týdne, čtrnácti dnů. Probíhá příprava, obec má podané žádosti o dotace.
Mgr. Dvořáček - o dotace je zažádáno a v rozpočtu je vyčleněná částka 1 mil. Kč, ale
stačit to nebude. Dotace by měla být kolem 800 tisíc Kč.
Ing. Mikulášek – další řešení musí být dlouhodobé. Řešením není vyvrtat další vrty a
čekat zázraky. Důležité je udělat propoj na systém, kde voda je. Hledali jsme řešení a
stavbu jsme nazvali Vodovod Lysicko. Rozhodně se zachovají stávající vodní zdroje.
Budou fungovat dál, ale je nutné mít strategickou rezervu. To znamená propojit
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vodovodní systém Lysic na skupinový vodovod Blanska. Jednak je tam dostatečná
rezerva, a to v násobcích toho, co chybí v Lysicích. Např. vrt ve Spešově má kapacitu 25
vteřinových litrů, v Lysicích na vrtu Zámecká, máte 1 vteřinový litr. Kvalita vody je
výborná, nejsou tam nadlimitní dusičnany a hlavně skupinový vodovod Blansko je
propojený na všechny směry. Je propojený od Velkých Opatovic po Jedovnice, na
Letovice, všude jsou kapacitní velké vodní zdroje, je odkud si pomoct, pokud nastane
problém. Stavba, kterou navrhujeme, tak navrhuje zbudovat řídící vodojem, který bude
mít dostatečný objem na akumulaci vody a bude na správné kótě, aby se snížil počet
tlakových pásem, které tu máte. Stavba je navržena tak, aby se dalo žádat o dotace, které
bývají kolem 60 %. Není to jednoúčelová stavba, bylo by to řešení na další desítky let.
Navrhli jsme propojení s vodojemem Bořitov. Nynější vodojem v Zákostelí má kapacitu
100 m3, nový vodojem bude mít kapacitu 2x 200 m3. Rapidně se zvýší kapacita vody.
Stavba bude časově náročná, než se vše vyřídí včetně územního rozhodnutí, výkupu
pozemků atd., bude trvat asi pět let. Klimatické sucho tady je, nedá se to zpochybnit.
Vidíme to nejenom v Lysicích, stav se zhoršuje, vody je míň, odběratelé chtějí vody stále
víc. Víme, jaké je technické řešení, víme, že funguje a stojíme si za tímto návrhem, který
jsme vám ukázali.
Mgr. Studýnková – co se stalo na tom vrtu u hřbitova, že v roce 2015, kdy bylo taky
sucho, tam bylo o třetinu víc vody? Co se tam od té doby stalo? Ten vrt zastaral?
Ing. Mikulášek – vrt má svoji životnost. Vrt se udělá tak, že se vyvrtá díra, dá se do ní
pažnice a obsype se to nějakým kamením. Ta pažnice se částečně přicpala, částečně se
zhroutila. To co do ní napadalo, se dostalo až dolů, to znamená, že voda už se nemůže
dostávat dovnitř do toho vrtu. Taky všude okolo klesá hladina spodní vody. To znamená,
že bychom museli mít čerpadlo níž a níž, aby se dal vrt využívat. A to nejde. Vrt má
nějakou svoji hloubku.
Bc. Šulc – v jaké hloubce tam jsme?
Ing. Mikulášek – 19 metrů
Mgr. Dvořáček – vrt je docela mělký, teď při převrtání se plánuje hloubka 90 m.
Ing.. Mikulášek – ale neznamená, že když bude vrt třikrát hlubší, že dá třikrát víc vody.
Další věc je, že se vrt může vyvrtat a hlouběji může být voda horší kvality, může
obsahovat železo nebo mangan a bude se muset upravovat.
p. Olejníček – a další možnost dalších vodních zdrojů pro Lysicko?
Ing. Mikulášek – vždycky se dá udělat další vrt, ale není to řešení. Může to být zdroj na
dva roky a pak budete přemýšlet, kde udělat další vrt.
Mgr. Kratochvil – viděl jsem výsledky z průzkumů vrtů tady v Lysicích a vesměs všude
byly problémy s kvalitou nebo s množstvím vody. Žádný z těch vrtů by nás dlouhodobě
nespasil. Není dostatečná kvalita ani objem vody.
Mgr. Dvořáček – jsou to neradostné informace, ale budeme se k tomu muset nějakým
způsobem postavit.
Ing. Fiala – tento projekt je nazván Vodovod Lysicko, ale počítáme s tím, že bude sloužit
i pro okolní obce, např. Býkovice, Žerůtky, Drnovice, Voděrady, tam taky mají
problémy s vodou. Potom by se ta částka, která je v projektu uvedena, rozdělila mezi
všechny obce.
Mgr. Kratochvil – pokud s námi půjdou Drnovice, bude to velká výhoda, protože
Drnovice nejsou daleko za námi, co se týká počtu obyvatel. Ale bohužel máme zkušenost
s tou ČOV, víme všichni, jak to dopadlo, když jsme plánovali ČOV Lysice-DrnoviceVoděrady. Jak k tomu přistoupily Voděrady, ty by do toho ještě šly, ale Drnovice
bohužel, tam je nějaká ta historická rivalita, i když nechápu proč a v Drnovicích to
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nedopadlo. Teď je v Drnovicích nové zastupitelstvo, záleží, jestli převáží zdravý rozum, a
nebo tyto malichernosti, a aby do toho společného vodovodu s námi Drnovice šly. Za sebe
můžu říct, že vždycky jsem byl spíš příznivcem toho, abychom si dělali vlastní vrty, ale po
této prezentaci a dalších zkušenostech jsem to vyhodnotil úplně jinak. A když jsem viděl ty
průzkumy, tak nám stejně nic jiného nezbyde, než do napojení na vodovod Blansko, jít. Je to
hromada peněz, ale budeme to muset nějak řešit a jsem všemi deseti pro to, abychom ten
přípoj udělali. Ať už společně s Drnovicemi nebo sami.
p. Olejníček – a Drnovice jsou na tom s vodou podobě jako my?
Ing. Mikulášek – Drnovice udělaly vloni nebo předloni vrt, ale tam je problém, že Drnovice i
Voděrady mají všechny vodní zdroje v Drnovicích. V Drnovicích udělali vrt, ale jeho kapacita
je omezená, protože je tam obava, že tím strhnou vodu ve studních Voděradům. Aby ten vrt
mohli udělat, tak museli propojit vodojemy, aby kdyby vodu Voděradům vzali, tak aby jim ji
mohli zase předat. Ale už se dostávají do toho, že ví, že když budou víc využívat vrt, tak
v okolí jim začne docházet voda. Drnovice mají ambiciózní územní plán, Voděrady míň než
Drnovice, ale víc vody tam není. Skoro to stejné bylo ve Skalici.
p. Olejníček – měly by Drnovice nějakou ekonomicky výhodnější variantu napojit se na
společný vodovod třeba od Boskovic?
Ing. Mikulášek – Drnovice by se mohly napojit přes Skalici na Boskovice, ale Skalice zatím
napojená není. Takže je pro ně výhodné napojit se přes Lysice na vodovod Blansko.
Mgr. Studýnková – poslední dotaz – jak víme, že v těch zdrojích, na které se napojíme, voda
nedojde?
Ing. Mikulášek – to nevíme. Ale spešovské zdroje, jde o převaděč, který jde od Jestřebí do
Spešova, a jsou na něj napojeny jednotlivé vrty. Ty vrty dávají 25 l, 13 l, 22 l, ale my
využíváme necelou polovinu a tento celý systém je ještě propojen na systém Lažan, kde je pět
vrtů, které dávají po 30 vteřinových litrech, ale využívá se z toho 9 l. Tam jsou prostě
obrovské rezervy.
Bc. Šulc – jak dlouho jsou využívané tady ty zdroje Spešov, Lažany?
Ing. Milulášek – využívané jsou od 70. let, kdy se tam dodělávaly poslední vrty a úplně
poslední vrt byl vyvrtán v roce 2016. A celková rekonstrukce se teď dělá v Lažanech.
Mgr. Dvořáček – já bych jen doplnit a zdůraznil to, že se nejedná o to, že bychom odpojili
nebo odstavili vlastní zdroje. To ne. Tohle to je pojistka, pro případ opravdu nouze, že by
naše prameniště vyschly, tak potom budeme mít možnost otočit kohoutkem a voda poteče.
Mgr. Kratochvil – já bych ještě zopakoval tu časovou náročnost. Až tato situace nastane, bude
pozdě něco vymýšlet, bude trvat několik let, než bychom se na vodovod napojili.
p. Němec – za obcí máme březovský vodovod, proč se nemůžeme napojit na něj?
Ing. Mikulášek – napojení na březovský vodovod máme v obcích Lubě, Letovicích a Blansku.
Využívá se jen v obci Lubě. V Letovicích a Blansku je trvale uzavřen a v Letovicích se za
posledních deset let nepoužil vůbec, v Blansku se použil před čtyřmi roky asi na dva měsíce,
když se dělala rekonstrukce velkého prameniště. Správcem jsou Brněnské vodovody a
kanalizace, kontaktovali jsme je, za jakých podmínek nás napojí. Oni nás napojí ze stávajících
objektů, nedá se udělat navrtávka kdekoliv a šlo by o 15 vteřinových litrů na celý okres. To
znamená, že to co by se bralo v Blansku, by chybělo jinde. Jde o množství, které se dělí.
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Dalším problémem je, že i v Brně byl vloni problém s vodou. Takže i v Březové chyběla voda
a ještě se tam zhoršily i dusičnany. Nebylo to tak hrozné jak tady v Lysicích, ale i tam měli
s vodou problémy. Z hlediska hospodaření je lepší se napojit na vodovod Blansko. Při
napojení na Blansko vám vodu bude zajišťovat současný provozovatel. Při napojení na
Březovou jde o jiného provozovatele. Je to jiná firma, jiné podmínky, jiné ceny.
Mgr. Dvořáček – v okamžiku, kdy přestane téct voda, se občané začnou ptát, když se to
vědělo rok, dva, tři, proč se s tím nic nedělalo. Do této situace bych se dostat nechtěl.
Děkuji zástupcům Vodárenské akciové společnosti za prezentaci.
Usnesení: ZML schvaluje investiční záměr Vodovod Lysicko dle předloženého materiálu
a pověřuje starostu a radu, aby činili kroky k realizaci tohoto záměru a připojení okolních
obcí k tomuto záměru.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Bc. Šulc – o co jde ve smlouvě s NPÚ?
Mgr. Dvořáček – zámek chce oplotit celý areál včetně koroptvárny, která tam bude a cesta od
potoku od mateřské školky až po konec zahrady nad zámkem je na pozemku Národního
památkového ústavu. Zámek to chce oplotit a uzamykat brány na konci tohoto oplocení. My
trváme na tom, abychom měli smluvně dáno, že se tam bude moct procházet. Ve smlouvě je
zakotveno, že to bude průchozí přes letní období od 5 do 23 hodin, přes zimní měsíce od 6 do
22 hodin. Smlouva je podepsána Národním památkovým ústavem, územní správou
v Kroměříži.
Pan Vala se vzdálil ze zasedací místnosti – počet přítomných 13.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
Pan Vala se vrátil do zasedací místnosti – počet přítomných 14.

5

4.

Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Lysice – Mgr. Dvořáček

Diskuze:
Mgr. Dvořáček – přišla žádost od pana faráře o finanční příspěvek na obnovu nátěru střechy
věže kostela ve výši 50.000,- Kč. Osobně si myslím, že kostel, škola a radnice jsou takové
atributy každé obce, a že bychom něco přispět mohli, navrhuji 30.000,- Kč.
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí daru Římkokatolické farnosti v Lysicích na obnovu
nátěru střechy věže kostela sv. Petra a Pavla v Lysicích ve výši 30.000,- Kč.
Hlasování: Pro ....13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...1....

5. Rozpočtové opatření č. 1/2019 – Mgr. Kratochvil
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro .....14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

Mgr. Studýnková se vzdálila ze zasedací místnosti - počet přítomných 13.

6. Souhlas s přezkumem hospodaření za rok 2019 soukromým auditorem – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – je to tradiční každoroční záležitost, historicky tady na radnici funguje
soukromý auditor. Každá obec má povinnost nechat přezkoumat hospodaření obce auditorem,
ať už krajským nebo soukromým.
Usnesení: ZML souhlasí s přezkumem hospodaření za rok 2019 na základě §4 odst. 1 a 7
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to soukromým auditorem Ing. Karlem
Novákem.
Hlasování: Pro …..11....... Proti ......0.......... Zdrželi se ..2....
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Mgr. Studýnková se vrátila do zasedací místnosti – počet přítomných 14.

7. Zpráva inventarizační komise – Mgr. Kratochvil
Diskuze:
p. Lacková – chtěla bych k tomu říct, jak jste zmiňoval chodníky, chodníky u domů se dřív
dělaly svépomocí. Dovezl se materiál a lidé při výstavbě pomáhali. Myslím si, že je za námi
kus práce. Kluziště, letní kino, koupaliště, nákupní centrum, fotbalové hřiště, se vším se
pomáhalo. Myslím si, že bychom se k tomu v určitých případech měli vrátit, je celostátně
vyhlášená i akce Ukliďme si Česko. Akce se vloni uskutečnila.
Mgr. Dvořáček – děkujeme, akce na úklid vloni proběhla, zorganizovali ji hasiči, za což jim
patří velký dík, ale tady ty hromadné akce probíhaly v dobách minulých. Dnes je doba někde
jinde, brigády ještě fungují, ale v rámci spolků.
Usnesení: ZML schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

8. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2018 – Ing. Horňanský
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – děkuji paní Libichové za vyčerpávající zprávu, myslím, že knihovnu vede
dobře a snaží se knihovnu rozšiřovat a dál zvelebovat.
Mgr. Studýnková - taky jsem s paní knihovnicí spokojena.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2018 dle předloženého
materiálu a děkuje paní Libichové za činnost a práci v knihovně.
Hlasování: Pro .....14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

9. Zpráva o činnosti matriky za rok 2018 – p. Šrámek
Diskuze:
p. Olejníček – kolik bylo těch církevních svateb?
Mgr. Dvořáček – církevních bylo 9.
Mgr. Tejkalová – chtěla bych říct takovou připomínku. Jak všichni víte, svatební obřady
nezajišťuje pouze oddávající a matrika, ale zajišťují ho i zpěváci, klavírista a přednášející.
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Nyní jsme se dostali do situace, kdy nám hodně zpěvaček odešlo, máme pouze dvě, situaci
jsem řešila a doufám, že to bude v pořádku. Mluvím o tom proto, že jsme tady slyšeli, jak
paní kastelánka zvyšuje cenu za svatební obřad a je k zamyšlení to, že my jí tam poskytujeme
hudbu a program zdarma, respektive to platí obec. Proč se finančně nepodílí i zámek?
Mgr. Dvořáček – snahu tohle řešit jsem měl, paní kastelánka se nejdřív tvářila, že bychom to
měli řešit se snoubenci a když jsem tuto variantu odmítl s tím, že by se mohl podílet přímo
zámek, přešla to mlčením.
Bc. Šulc – paní kastelánka má výhradní kompetenci pracovat s tím číslem – s poplatkem za
svatbu?
Mgr. Dvořáček – ano, s poplatkem ano, je to za pronájem prostor zámku.
p. Olejníček – takže paní kastelánka inkasuje poplatek 12 tisíc Kč za svatbu a zpěváky a
sbor platí městys?
Mgr. Dvořáček – ano, tak to je. Paní kastelánka měla snahu, abychom si to nasmlouvali se
svatebčany. To jsem odmítl.
p. Olejníček - Tak ať chodí jen oddávající s matrikářkou.
Mgr. Tejkalová – ale tu svatbu dělá právě ta hudba, básničky atd.
p. Olejníček - Částka za vystupující členy sboru se dá přece vyčíslit?
Mgr. Dvořáček – ano, na to jsou uzavřené smlouvy, částka se dá vyčíslit. Do budoucna se
pokusím s paní kastelánkou nějak domluvit.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2018 dle předloženého
materiálu a děkuje paní Hoškové a SPOZ za vzornou práci matrikářky a organizaci svateb.
Hlasování : Pro …14……Proti…0………Zdrželi se…0..

10. Zpráva o činnosti stavebního úřadu za rok 2018 – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2018 dle
předloženého materiálu a děkuje zaměstnankyním stavebního úřadu za jejich činnost.
Hlasování : Pro …14.……Proti…0………Zdrželi se…0…..

11. Zpráva velitele JSDH za rok 2018 – p. Němec
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – jsem rád, že to tady zaznělo, třeba co se týče těch výjezdů, když se podíváte
na statistiku, tak číslo každý rok narůstá tak o deset, patnáct výjezdů. Hasičům patří velké
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poděkování, jednak za tuto záchrannou činnost, ale i za to, co dělají pro obec, třeba letos
kluziště, díky nim se šest dní bruslilo. V létě čistí plavecký bazén. Děkujeme, že je máme.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu velitele JSDH za rok 2018 dle předloženého
materiálu a děkuje členům jednotky za obětavou činnost při záchraně životů, zdraví a
majetku občanů, pomoc městysi při nejrůznějších akcích a vzornou reprezentaci městyse
Lysic.
Hlasování: Pro ....14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

12. Petice občanů sídliště Oulehla - Mgr. Dvořáček
Mgr. Dvořáček – petice přišla v prosinci, ale už nebylo zasedání zastupitelstva a nebyl prostor
petici projednat. Jde o to, že na Oulehle ve směru na Brno není autobusová čekárna na
vhodném místě. Je to z toho důvodu, že tam vede vysoké napětí a o kousek níž je trafostanice,
která má ochranné pásmo 10 metrů. Vysoké napětí, které tam vede, má také ochranné pásmo
10 metrů od krajního vodiče na každou stranu. Takže za stávající situace nelze umístit
čekárnu nikde poblíž autobusové zastávky. Nešlo to ani v minulosti. Oslovil jsem společnost
E.ON a bylo mi odpovězeno, že dle prověřených databází plánovaných obnov sítě zatím
uvedená vysokonapěťová přípojka Lysice – škola, nefiguruje v krátkodobém plánu obnovy
distribuční sítě. Umístění čekárny přímo pod vodiče, ať holé či izolované, z bezpečnostních
důvodů E.ON nepovoluje a požaduje stavby umístit mimo ochranné pásmo. U izolovaných
vodičů je pak rozdíl v šířce ochranného pásma. Jednoduché izolované vodiče, ani závěsné
kabely však nejsou určeny do standardně budovaných sítí. Je třeba žádat o výjimku, a ta
může, ale ani nemusí být povolena. V případě vysokonapěťové přípojky pro trafostanici
Lysice – škola, by bylo nutno vyměnit cca 100 metrů vedení. Cena by byla naúčtována
městysi a odhadem by činila pro jednoduché izolované vedení asi 200 tisíc Kč, pro závěsný
kabel 260 tisíc Kč. Domnívám se, že v tomto případě jednoduché izolované vedení nemá
význam, když už, tak bychom se museli bavit o tom lepším vedení, a tam je cena cca
260 tisíc Kč.
Mgr. Kratochvil – mám jednu technickou záležitost. V souladu s naším jednacím řádem
schváleným zastupitelstvem bych chtěl navrhnout, aby jednotlivé příspěvky měly maximální
délku pěti minut. O tomto návrhu dle zákona o obcích a dle jednacího řádu zastupitelstva
musí zastupitelé hlasovat.
Usnesení : Maximální délka příspěvku v tomto bodě bude stanovena na 5 minut.
Hlasování : Pro ….14…. Proti… 0…….Zdrželi se…. 0..
Mgr. Kratochvil – byl jsem u celého procesu, kdy se zvažovala čekárna i zastávka budovat,
měli jsme podobné vyjádření od E.ONu už tenkrát, čekárna se umístila na místo, kde stojí
dnes, na základě toho, že jsme se tam sešli, byla tam Ing. Polická ze stavebního úřadu, pan
Kučka s multikárou, byla tam paní Lacková. Multikárou jsme simulovali umístění čekárny a
pásmem jsme vyměřovali veškerá ochranná pásma toho vysokého napětí. Jako nejbližší
možnost umístění čekárny se multikára postavila na místo, kde čekárna stojí dodnes. V době,
kdy jsme to udělali, tak jsme se rozcházeli s tím, že s tím všichni zúčastnění souhlasili. Poté
došla petice občanů Oulehle, kterou projednalo tehdejší zastupitelstvo, rozhodlo se, že se
s čekárnou hýbat nebude a že bude E.ON vyzván, aby nás zařadil do nějakého plánu rozvoje a
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údržby. Jak jste slyšeli teď od pana starosty, E.ON nic takového zatím neplánuje. Domluvili
jsme se na tom, že je čas znovu vyzvat E.ON k nějaké podobné činnosti.
p. Lacková – chtěla bych říct, že ve vystoupení pana místostarosty je řada nepravd. Hlavně
v tom smyslu, že akce, která na Oulehle proběhla, byla zcela nepřipravená. Myslím si, že to
bylo v roce 2011, v materiálech, kde by se to dalo doložit, bylo 7 podpisů lidí, kteří byli při
jednání v terénu. Akce byla zcela nepřipravená. Vedoucí stavebního úřadu nám nedala žádný
plánek, kde ta čekárna bude stát, jak bude řešen vchod do čekárny, jak bude zabezpečená
čekárna proti sklouznutí autobusů při námraze, aby nedošlo k ohrožení čekajících občanů.
Vzniklo něco, s čím jsme nechtěli souhlasit. Já jsem se ozvala ihned, kdy firma pana Tejkala
začala s tím výkopem na místě, kde by čekárna měla být. Panu Baláčovi jsem sdělila, že bych
chtěla vidět, jak čekárna bude vypadat, vůbec se s námi nejednalo a poté se objevil skelet.
Skelet velice estetický, ovšem neprůchodná strana k obslužné komunikaci, čili nebylo jak
zjistit, že se blíží autobus. Vchod byl umístěn do ulice Zákostelí, bylo shrábnuto kousek meze,
aby tam nebyl výškový rozdíl. Úsměvné bylo, že na tuto akci si stavební úřad nepřinesl ani
vlastní pásmo. Pásmo jsem zapůjčila já. Jednání na místě samém bylo mezi úředníky a panem
starostou a ti ostatní, co tam byli, jen něco slyšeli. Nic jim nebylo sděleno. Žádala jsem, aby
pan starosta někde vyvěsil nebo zveřejnil plánek nebo podobu čekárny. Dostala jsem
odpověď, za kterou jsem zaplatila s dovětkem, abych byla ráda, že nedostanu k úhradě částku
daleko vyšší. Všechny doklady jsou v tašce, kterou jsem panu starostovi předala, a která se
údajně ztratila při rekonstrukci radnice. Vidím v tom záměr. Poté se objevila čekárna. Přidali
se další lidé, upozorňovali jsme, že čekárna bude nefunkční, což se potvrdilo. Nikdy tam
nikdo nestál. Občas jen žáci, kteří tam pokuřují.
Mgr. Kratochvil – paní Lacková, měla byste směřovat svůj příspěvek ke konci, vyčerpala jste
již 5 minut.
p. Lacková – ne, víte, pane místostarosto, já jsem si připravila poznámky hned na začátku.
Mgr. Kratochvil – paní Lacková, upozorňuji Vás, že zastupitelstvo schválilo limit na
příspěvek 5 minut.
p. Lacková – je to důležitá informace, nejdůležitější z tohoto jednání.
Mgr. Kratochvil – jste povinna respektovat zákony a jednací řád zastupitelstva.
p. Lacková – jakýkoliv svůj příspěvek mám připraven i v písemné formě.
Mgr. Kratochvil – v pořádku, můžete nám svůj písemný příspěvek předat a projednáme ho.
p. Lacková – ne, chtěla jsem, aby byl přečtený, aby to tu všichni slyšeli.
Mgr. Dvořáček – dejte mi ten příspěvek, já to tu přečtu.
p. Lacková – no nevím, nemohu to přečíst já?
Mgr. Dvořáček – ne, bude to rychlejší, když to přečtu já.
p. Lacková – chtěla bych říct závěrečnou větu. Pokud v tomto roce, a je tam naděje z toho
dopisu, který mně byl poslán od pana starosty, že letos je obecní rozpočet na rok 2019
vyčerpán, tak si myslím, že by to mohlo být realizované v následujícím roce. V případě, že to
nebude realizováno, předáme tento materiál ochránkyni občanských práv paní Šabatové na
orgán veřejného ochránce práv.
Paní Lacková předala k přečtení materiál.
Mgr. Kratochvil – vzhledem k tomu, že celá petice byla zastupitelstvu přečtená, příspěvek
svůj jste dalekosáhle přesáhla, tak navrhuji, aby tento materiál, který má sedm stran, byl
naskenován zastupitelům k seznámení a bude projednán na dalším jednání.
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Mgr. Dvořáček – budeme postupovat podle jednacího řádu. Petici vezmeme na vědomí a
navrhuji aby zastupitelstvo pověřilo radu, aby činila kroky směrem ke společnosti E.ON a aby
obec trvala na co nejbližším zařazení rekonstrukce trafostanice Lysice – škola.
Mgr. Studýnková – já bych ráda podotkla, že jestli chcete, aby čekárna chránila čekající lidi
před pádem drátu, tak by to musela být poměrně hustá železná klec.
p. Lacková – ne, jak vidíme třeba v Brně, nemohly by tam vznikat čekárny ani pro autobusy,
ani tramvaje.
Mgr. Dvořáček – v Brně nevede vysoké napětí přes ulice.
Ing. Mgr. Horáková – současné jediné možné místo pro čekárnu je tedy pod těmi dráty?
Mgr. Dvořáček – ano.
Ing. Mgr. Horáková – věřím, že je nepříjemné mít zastávku někde jinde, čekárnu taky někde
jinde než je zastávka. Já bych zkrátka navrhla, aby se nechala částka vyčíslit úplně přesně a
jestli by to šlo navrhnout do rozpočtu pro příští rok.
p. Lacková – děkuji.
Mgr. Kratochvil – do rozpočtu si můžeme dát, co chceme, ale tady jde o zařazení do toho
jejich plánu. Musí nás zařadit do toho plánu obnovy. Není to tak, že se rozhodneme, že na to
příští rok budeme mít peníze a oni to pro nás udělají. Funguje to jinak.
Ing. Mgr. Horáková – myslím, že jsou to dvě rozdílné věci. Buď je to tak, že to dají do toho
svého plánu a udělají to ve své režii, anebo si o to požádáme a zaplatíme to my. Tak to
zaplatíme my. Myslím, že 260 tisíc Kč není zas taková částka vůči tomu, co se děje.
p. Lacková – ale nejsme v tom krátkodobém plánu, tak to stejně bude několik let trvat.
Mgr. Dvořáček – tak my na ně můžeme vyvinout taky nějaký tlak, aby to udělali, protože při
té příležitosti oni opraví i tu trafostanici.
Ing. Mgr. Horáková – mě teda ještě trápí, jak spousta rodičů chodí s dětmi do školy podél
silnice. To snad ani není možné, že spousta rodičů vodí své děti po té hlavní silnici. To je ještě
horší než čekárna, která stojí bokem.
Ing. Mgr. Horáková – myslím, že by se dala sehnat i dotace, která by nám v tomto pomohla,
začala bych na tom pracovat, oslovit architekta, který by to nějak vymyslel. Tak jak vymyslel
zastávku na Drnovice, která je výborná. Tak bych oslovila odborníka, který tomu rozumí a
navrhnul by čekárnu, která by měla smysl. Jsem pro to, aby to obec zařadila do svého plánu i
do svého rozpočtu.
p. Lacková – děkuji mnohokrát.
p. Němec – myslím si, že když už se dělala autobusová zastávka jak ve směru na Brno, tak ve
směru na Drnovice, tak když už to tam bylo rozvrtané, tak přece kdyby to šlo, tak se ta
čekárna tam udělala. Tak je asi logické, že to tam kvůli ochrannému pásmu nešlo, tak to tam
firma neudělala.
Bc. Šulc – nevím, jak je to nepohodlné, ale na Horkách i na náměstí je přece čekárna jen na
jedné straně. Bavíme se o 30 metrech k čekárně, nejde o kilometry.
Usnesení : ZML bere na vědomí petici občanů sídliště Oulehla a ukládá starostovi, aby
při jednání se společností E.ON trval na co nejbližším zařazení DTS a VN přípojky Lysice
Škola do krátkodobého plánu obnovy distribuční sítě.
Hlasování : Pro …..14.……Proti…0………Zdrželi se…0…..
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V 19.55 h odešla Ing. Mgr. Horáková z jednání zastupitelstva – počet přítomných 13.
13. Žádost o koupi pozemku parc. č. 79/11 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – je to žádost pana Vorlíčka o koupi části pozemku, který by chtěl upravit,
vyčistit, zatravnit a oplotit v ulici Zámecká. Obecný zájem je pozemky neprodávat, byl bych
pro návrh dlouhodobého pronájmu.
p. Mynář – o kolik metrů se jedná?
p. Vorlíček – asi o 60 metrů. Soused má pozemek odkoupený. Prodali jste mu to bez
problému.
p. Mynář – 60 m2 by nás asi nevytrhlo, navíc je to v mezi, pokud by šlo o ten vyznačený
trojúhelník, myslím si, že by nebyl problém.
p. Fojt – jsem pro prodej, je tam kůlna, navazuje to pouze na tu kůlnu, je tam mez.
Mgr. Kratochvil – žádný záměr obce tam do budoucna nebude, byl bych taky pro prodej.
Usnesení: ZML souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 79/11 v k. ú. Lysice, vyznačené
v předložené žádosti.
Hlasování : Pro ….13……Proti…0………Zdrželi se…0…..

14. Prodej pozemku parc. č. 6994/15 v k.ú. Lysice - Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – je to parcela na Horkách. Původně o parcelu měli zájem Mikoškovi, zájem
již nemají, tak o něj zažádali manželé Mizerovští.
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/15 – zahrada o výměře 842 m2 v
obci a k.ú. Lysice manželům Karlovi a Anežce Mizerovským, trvale bytem U Královce 460/7,
679 61 Letovice, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1 094 600,- Kč včetně DPH,
pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej
stavebních pozemků schválenými na 28. jednání ZML, usnesení č. 11 a následně podpisem
této smlouvy.
Hlasování : Pro ….13……Proti…0………Zdrželi se…0…..
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15. Žádost o koupi pozemku p.č. 344/1 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – je to žádost pana Másla, jde o pozemek na Jaškových loučkách, chce si o
tento kus rozšířit svůj pozemek. Jde o 314 m2. Zastávám názor tento pozemek neprodávat, je
tam i kus obecní cesty.
Mgr. Kratochvil – jsem taky proti prodeji. Z hlediska plánů do budoucna. Jestli se bude
budovat vodojem Marek, plánoval by se někde tam, měl by tam být přístup atd.
Usnesení : ZML nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 344/1 v k. ú. Lysice, dle předložené
žádosti.
Hlasování : Pro …13.……Proti…0………Zdrželi se…0..

16. Žádost o koupi pozemku p.č. 7094 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – jde o opakovanou žádost pana Hubinského z Brna. Jde o podmáčený
pozemek, pokud by to nebylo možné, měl by zájem i o nějaký jiný pozemek. Je to poblíž
v budoucnu budované ČOV. Myslím si, že by se to nemělo prodávat, protože dříve či později
se tam bude budovat dálnice a nevíme, jaké má pán s pozemkem úmysly.
Usnesení : ZML nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 7094 v k. ú. Lysice, ani jiného
pozemku ve vlastnictví městyse dle předložené žádosti.
Hlasování : Pro ….13……Proti…0………Zdrželi se…0…..

17. Výkup části pozemků parc. č. 2899/10, 2899/11, 2899/12, 2899/13, 2899/14 a 2899/15 a
pozemku parc. č. 6828 v k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – jde o to, že jsme postavili zastávku na ulici Brněnská, zastávka brání lidem,
kteří tam mají pozemky, vstupu na pozemek. Takže domluva byla taková, že jim tam obec
udělá sjezd, aby se ke svým pozemkům dostali. Navrhl jsem 60,- Kč za m2.

Usnesení:
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ZML schvaluje koupi dílu „a“ o výměře 32 m2 odděleného geometrickým plánem č. 13353/2019 z pozemku parc. č. 2899/10 v obci a k.ú. Lysice od paní Ing. Danušky Bělušové, nar.
06.04.1945, trvale bytem Oulehla 456, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
1 920,- Kč.
ZML schvaluje koupi dílu „b“ o výměře 33 m2 odděleného geometrickým plánem č. 13353/2019 z pozemku parc. č. 2899/11 v obci a k.ú. Lysice od pana Františka Odehnala, nar.
21.11.1950, trvale bytem nám. Osvobození 47, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 1 980,- Kč.
ZML schvaluje koupi dílu „c“ o výměře 64 m2 odděleného geometrickým plánem č. 13353/2019 z pozemku parc. č. 2899/12 v obci a k.ú. Lysice od paní Ludmily Koláčkové, nar.
05.11.1948, trvale bytem nám. Osvobození 149, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 3 840,- Kč.
ZML schvaluje koupi dílu „d“ o výměře 39 m2 odděleného geometrickým plánem č. 13353/2019 z pozemku parc. č. 2899/13 a pozemku parc. č. 2899/46 – zahrada o výměře 95 m2
nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 1335-3/2019 z pozemku parc. č. 2899/15 a
dále pozemku parc. č. 6828 – ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 vše v obci a k.ú. Lysice
od pana Oldřicha Holcnera, nar. 08.02.1950, trvale bytem Oulehla 481, 679 71 Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 9 180,- Kč.
ZML schvaluje koupi dílu „e“ o výměře 46 m2 odděleného geometrickým plánem č. 13353/2019 z pozemku parc. č. 2899/14 v obci a k.ú. Lysice od Veroniky Novotné, nar.
31.03.1982, pana Vladimíra Ondry, nar. 29.05.1984 a paní Věry Ondrové, nar. 21.01.1962,
všichni trvale bytem nám. Osvobození 50, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve
výši 2 760,- Kč.
ZML pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování : Pro …13……Proti…0………Zdrželi se…0…..

18. Schválení smlouvy o spolupráci na zajištění provozu SDO pro obec Kunice
- Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – jde o žádost obce Kunice využívat sběrný dvůr v Lysicích.
p. Mynář – jednalo by se i o závoz kontejneru na větve?
p. Dvořáček – ne, kontejnery se umísťují jen v Lysicích.
Ing. Horňanský – mluvil jsem s panem Žáčkem, Kunicím jde hlavně o nebezpečný odpad,
elektroniku a tento odpad, který by mohli do sběrného dvora vyvážet.
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Usnesení : ZML schvaluje Smlouvu o spolupráci na zajištění provozu SDO pro obec
Kunice dle předloženého materiálu.
Hlasování : Pro …13……Proti…0………Zdrželi se…0…..

19. Diskuze:
Mgr. Dvořáček - Co se stavebními pozemky na Horkách, tři nám zůstaly, dohodli jsme se, že
mají lidé možnost ještě žádat do konce ledna, bylo to ve zpravodaji. Předáme to realitní
kanceláři? Prodáme je sami? Za kolik?
Bc. Šulc – myslím, že prostor byl dostatečný, nabídl bych pozemky realitní kanceláři za vyšší
prodejní cenu.
Mgr. Tejkalová – to už jsme se shodli minule.
Mgr. Tejkalová – divadlo má na sokolovně různý materiál. Jsou tam kulisy, které jsou z konce
19. století a mají určitě nějakou hodnotu. Máme tam spoustu kostýmů. Je tam hodně věcí,
které nechceme, aby se poničily. Chtěla bych požádat, jestli byste nám pomohli najít nějaké
prostory, kam to dát. Protože jestli do sokolovny začne zatíkat, nebo se začne bourat, nebo
kdoví, co se tam bude dít, asi by nebylo dobré o tento majetek přijít.
Mgr. Dvořáček – je to potřeba řešit, momentálně mě nenapadá nic, na radnici na to prostory
nejsou.
p. Fojt – napadlo mě, že na Beraníku je volná půda.
p. Otrubová – je tam sucho, prostor, výtah, možná jsou tam ale myši. Muselo by se tam zajít
podívat. Asi by bylo vhodné říct o tom panu Vaňkovi, domluvit se a jít se tam podívat.
Mgr. Studýnková – doteď tam byly uloženy textilní materiály a nezničily se.
Mgr. Tejkalová – chtěla bych všechny zastupitele pozvat na divadelní představení 24.3.
v 16 a 19 hodin na Lidovém domě
p. Otrubová – když už tu sedím, chtěla bych říct, že Lysice jsou hezké, čekárna na Oulehle je
ale pro Lysice ostuda. Když jsme tam byli, řeklo se, kde bude, to je pravda, ale nikdo netušil,
že bude otočená do ulice Zákostelí. Pak se vysvětlilo, proč to tak je. Jsem už starší, když tam
čekám, mám problém z čekárny včas dojít k autobusu. Autobus mi neujede, protože mě vidí,
ale je to špatné, od zastávky je čekárna daleko, špatně otočená, pokud to jen trochu půjde,
prosila bych o nápravu.
Mgr. Dvořáček – s E.ONem budu jednat. Budu se snažit je dotlačit, aby to do toho
krátkodobého plánu zařadili. Není mi to taky jedno. Na Oulehle bydlím.
p. Otrubová – stárneme, je to problém, na Oulehle je spousta starších lidí, kteří autobus dolů
využívají.
p. Lacková – averze je evidentně vůči mně. Pánové jsou zaujatí proti mně, ale uvědomme si,
že na Oulehle žijí staří lidé, není tam obchod, mají zdarma jízdenku k lékaři, do obchodu, staří
lidé autobus hodně využívají.
p. Olejníček – myslím si, že nejvíc lidí nastupuje dole na městečku.
p. Lacková – ale v jiných podmínkách.
p. Olejníček – vidíte tam někde ve směru na Brno čekárnu? Také tam lidí stojí v dešti.
Bc. Šulc – chtěl bych poděkovat hasičům za to, že udělali led. Jak chlapům hasičům, tak i
Radkovi Jonášovi a Jirkovi Holcnerovi, kteří tam strávili plno hodin ze svého volného času,
15

proto, aby se pro občany po dvou letech udělal opět led. A i když šlo jen o 6 dní, bruslilo se.
A poděkování patří i pracovníkům pracovní čety, kteří ač provizorně, tak velmi pružně
opravili rozbité mantinely. Další dotaz je ohledně zpravodaje. Někteří lidé říkají, že na ně
zpravodaj nevyjde, nebo ho neseženou na místě, kde zpravodaj bývá. Neřešili jste v minulosti
možnost, aby zpravodaj dostal každý do schránky?
Mgr. Dvořáček – já osobně zpravodaj roznáším po Oulehle. Může se toho každý zastupitel
ujmout a roznosit zpravodaj ve svém obvodu, stejně jak se roznáší kalendáře. Zpravodajů se
tiskne 800 ks. Ale berou si ho i lidé z okolních obcí. Zpravodaj je zveřejněn i v elektronické
podobě na webových stránkách městyse.
Bc. Šulc – nebylo by vhodné to spojit s roznosem letáků? Nevím, do jaké míry je možná
domluva s lidmi, kteří letáky roznáší.
p. Otrubová – kdo chce, tak si zpravodaj sežene. Myslím, že nemá smysl roznášet zpravodaj
do domovních schránek.
Mgr. Studýnková – cestou na radnici jsem viděla plakát, že v pondělí bude debata v Černé
Hoře na téma dálnice R43, jede tam někdo?
Mgr. Dvořáček – nejedeme.
Mgr. Studýnková – tak mám jet já?
Mgr. Dvořáček – klidně můžeš.
p. Němec – dali jsme nějaké peníze na koncert v kostele, byl tam někdo z vás?
Mgr. Tejkalová – byl plný kostel lidí, s koncertem jsem byla spokojená. Bylo to dobré a
nebylo to vyloženě jen o vánoční hudbě.
Bc. Šulc – podle obsazených lavic tam bylo asi 140 lidí.

20. Závěr :
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hodin.

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................
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