Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
14.
Datum konání:
11. listopadu 2020
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:30 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Koláček, Kratochvil, Mynář,
Němec, Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkal, Vala,
Vaňková
Omluveni:
Tejkalová
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Vaňková, Tejkal
Zápis vyhotoven dne :

13.11.2020

Č.j. 2913/2020/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice

Zápis z 13. zasedání ZML ověřili pan Dolníček a paní Mgr. Tejkalová a nevznesli
připomínky.

1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 17:00 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění a změna programu:
Doplňuje se:
Bod č. 5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Ostatní body se posouvají.
Bod č. 12. Návrh na odpis pohledávky
Bod č. 13. Projednání rozpočtu na rok 2021
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 13 přítomných pro.
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2. Zpráva starosty o činnosti rady a dění v městysi
Diskuze:
Ing. Vaňková – Chtěla bych se zeptat, jaký pozemek se to bude odprodávat? Kde to přesně je?
Mgr. Dvořáček – Jedná se o pozemek V Zahradách, u pana Knotka, ale nebude se odprodávat,
rada s tím nesouhlasí, mám připravenou fotku, projednáme to v samostatném bodu.
Ing. Vaňková – Já bych k tomu chtěla říct, že musíme zvážit, jaké obecní pozemky prodat a
jaké ne, protože hodně lidí si pak pozemky oplotí a je potom špatný přístup na další pozemky.
p. Dolníček – Chtěl bych se zeptat, na ulici Štěchovská se má dělat nějaká statistika?
Mgr. Dvořáček – Statistika už je hotová, pro zajímavost vám ji pošlu, výsledky jsou velice
zajímavé. Je zpracovaná na průjezd osobních a nákladních aut i dodávek. Nevěřil bych, že
tam denně projede 900 až 1400 aut. Ale s tím překračováním rychlosti to není tak zlé,
v podstatě asi jen 15% překračuje rychlost a z toho valná většina mezi 50 a 60 km/h. Vyšší
rychlostí tam už jedou opravdu jen jednotky kusů. Vyplývá z toho, že by se tam žádný radar
na vybírání pokut nevyplatil. Snažíme se najít vhodné místo a naprojektovat alespoň přechod.
Ani městská policie si nemůže měřit rychlost, jen tak, kde ji napadne. Místo podléhá
schválení PČR. Na okrese Blansko není nikde automatický radar, na základě jehož údajů by
se vybíraly pokuty.
p. Dolníček – Byly nějaké zkoušky na čističce, jak dopadly?
Mgr. Dvořáček – Zkoušky tam byly jen nějaké částečné, neboť se zpozdilo přepojení na
definitivní elektrické připojení, a tudíž celkové zkoušky nemohly být dokončeny. Přepojení
by mělo proběhnout v pátek 13. 11. Problémy vznikly na straně EONu. Už jsme zažádali o
povolení zkušebního provozu, do konce roku se přepojí kanalizace ze staré čističky na novou
a nová začne fungovat.
Usnesení : ZML schvaluje Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

3. Hospodaření městyse 7-9/2020
Diskuze:
p. Olejníček – Na zdravotním středisku byl s výtahem jaký problém?
Mgr. Dvořáček – Shořel tam motor.
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 7-9/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...13...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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4. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Diskuze:
Ing. Tejkal – Jenom se zeptám, těch sto tisíc na silnice?
Mgr. Dvořáček – To je na opravu silnic po obci. Pan Porč dělal nějaké pružné zálivky v ulici
Zámecká, ještě bude dělat Zákostelí a bude opravovat ty největší díry. Je to na drobné opravy
po obci.
p. Mynář – Ještě bych se zeptal na sběrný dvůr, těch 140 tisíc, to se něco dokupovalo?
Mgr. Kratochvil – Sběrný dvůr je problematický v tom, že nikdy přesně nevíme, kolik nás
budou stát svozy, vývozy, kontejnery. Tady ta částka to je navýšení na zaplacení svozů. Byli
tady minulý týden na jednání rady zástupci z Malé Hané, vysvětlovali nám, že od doby, co
jsme se zapojili do nového systému, došlo k převratu poměrů svážení tříděného a netříděného
odpadu z domácností. Výrazně se snížilo množství směsného komunálního odpadu, který
bude do budoucna velkým problémem pro ostatní obce. Tohle se hodně posunulo ve prospěch
obce. Ale pořád stojí hodně peněz svoz tříděného odpadu. V jarním období během covidu
bylo doma spousta lidí a dělali pořádek a došlo k velkému navýšení odpadu odevzdaného do
sběrného dvora. A tím narostly i výdaje za sběrný dvůr. Tak jsme to museli v rozpočtu
upravit.
p. Olejníček – Takže statistika, jak jsme se posunuli, je pro občany bezvýznamná?
Mgr. Dvořáček – Ne, naopak. Co se najelo na door to door systém, tak směsný odpad klesl
více než o padesát procent. Připravuje se na to i graf, jak vyjde zpravodaj, zveřejníme to.
p. Němec – Malá Haná není na odvozy ze sběrného dvora nachystaná. Na svoz po obci má
své vozy, a to stíhá. Na svoz sběrného dvora si auta najímá, přijedou sem auta ze Slatiny,
z Rosic a obec to všechno platí. Měli jsme myšlenku si koupit vlastní auto, ale rada je proti,
tak jsme od toho upustili, ale myslím si, že by to byla úspora pro obec a ve sběrném dvoře
bychom byli víc v klidu. Malá Haná pořád slibuje, že se to zlepší, ale zatím k žádné nápravě
nedošlo. Teď nám tam dovezli dvacetikubíkový kontejner, nevím na co, jaký to má smysl, ale
tak snad se to zlepší. Tlačili jsme na to, aby se pořídilo vlastní auto, uvidíme, jak budeme
bojovat dál.
Bc. Šulc – Tak velmi pravděpodobně tady ty potíže zatím řeší asi i všichni ostatní.
p. Němec – Ten, co nám dovezl včera ten kontejner, tak měl takové auto, že se divím, že ho
vůbec pustí na silnici, v jakém stavu bylo.
p. Olejníček – A plánuje Malá Haná pořízení nových aut?
Mgr. Dvořáček – Malá Haná přednostně pořizovala kukavozy, má jich několik nových, což
stojí hodně peněz. Tady v Lysicích je jiný problém. My máme jiné, atypické kontejnery, které
téměř nikdo v okolí nemá a Malá Haná na ně nemá svozová auta, proto najímá na svoz těchto
tzv. řetězových kontejnerů techniku odjinud. Konkrétně sem zajíždí firma 100 km a to se
samozřejmě platí. Ovšem je to 1x za měsíc. Jako ekonomické řešení zde vidím pořízení jiných
kontejnerů, na které Malá Haná má auta a budou je svážet za výrazně nižší cenu, než když
musí jet subdodavatel z velké dálky.
Ing. Vaňková – Tak za tolik pronájmu zase roste hodně cena, a všechno je dražší a dražší
podle mě.
Mgr. Kratochvil – Máme s Malou Hanou smlouvu, nasmlouvané ceny za vyvezené množství.
Výdaje nám narůstají hlavně za narůstající množství odpadu.
p. Němec – Chtěli jsme se o to starat sami, abychom měli nižší ekonomiku, ale to Malá Haná
nechce.
Ing. Tejkal – To znamená, že tam nejsou nasmlouvané fixní ceny?
Mgr. Kratochvil – Jsou nasmlouvané fixní ceny za kontejner. Kolik budeme mít kontejnerů,
tolik zaplatíme.
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Mgr. Dvořáček – Jen opakuji, že ty problémové atypické kontejnery se vyvážejí jednou za
měsíc.
Mgr. Kratochvil – Jak která komodita. Přiznal to i pan Marek, že s některými mají problém se
domluvit, aby přijeli. Například polystyren je komodita, kterou nikdo nechce. Mají firmu,
která ho sváží zadarmo, ale jednou za čas. Je pravda, že jsme měli zavalený dvůr, bylo tam 60
kubíků polystyrenu, neměli jsme ho kam dál. Je pravda, že ho svezla KTS, ale až kdoví kdy.
Sedá si to, funguje to, ale chce to čas. Malá Haná se snaží techniku pořizovat. Hlídá si
všechny dotace, a co se dá, čerpají. Není to všechno tak jednoduché. Byl jsem pro, pořídit si
vlastní vůz, ze začátku určitě ano, protože rozjezd Malé Hané není příliš šťastný, hlavně
z důvodu, že mají nasmlouvané některé málo spolehlivé firmy, chlapi na sběrném dvoře jsou
z toho pak nešťastní, bohužel je to tak.
p. Němec – My už jsme s těmito problémy přišli v dubnu, domluvili jsme se, že tomu dáme
pár měsíců na rozjezd, je konec roku a je to čím dál horší. Na odvoz směsného odpadu jsme
museli znovu oslovit Zeas, protože s Malou Hanou jsme se vůbec nedomluvili a byli jsme
odpadem zavalení. Zeas nám dřív odvážel jeden kontejner za týden, teď dva. Funguje to se
Zeasem výborně, zavoláme, svezou. Malá Haná ne. Nebyli schopni po zavolání odvozu ve
středu ho do soboty vyvézt.
Bc. Šulc – My tady řešíme zvýšené náklady na vývoz a bavíme se souběžně o tom, že existuje
fixní cena na vývoz?
p. Olejníček – Ovlivňuje nás cena, odkud to auto je, nebo platíme za kontejner stejnou cenu?
Mgr. Dvořáček – Bohužel, jedou sem sto kilometrů. Cena je o to navýšená. Ale jedná se o
svoz jednou měsíčně.
p. Mynář – A kolik těch řetězových kontejnerů máme?
Mgr. Dvořáček – Šest.
p. Němec – Já jsem chtěl napřed, abychom pořídili nějaké starší desetileté auto, schopné,
které by tady ty řetězové kontejnery vozilo. To jsme zavrhli. Pak se řeklo, že by se šlo třeba
do toho nového auta, zavrhlo se to taky.
Mgr. Dvořáček – Já jen řeknu pro posouzení, takové nové auto stojí dva miliony korun, vývoz
kontejnerů od Malé Hané stojí řádově jednotky tisíc korun. Tak si spočítejte, jestli se nové
auto vyplatí. A to nemluvím o režijních a dalších nákladech.
p. Olejníček – Tak snad Malá Haná během několika let ty auta mít bude.
Mgr. Dvořáček – Ona to hlavně není zase taková katastrofa, pan Němec to líčí v černých
barvách, zaskřípalo to s tím polystyrénem, zaskřípalo to jednou s nebezpečným odpadem.
Mgr. Studýnková – Ale přece jsme snad členy Svazku Malá Haná, tak přece není řešení
nakupovat vlastní techniku. Proto jsme členy toho spolku a musíme tlačit tam.
p. Němec – Ale tak Malá Haná by teda měla platit tu dopravu. Aby si to teda rozmysleli.
Mgr. Dvořáček – Ono je přece jedno, jestli tu dopravu zaplatí Malá Haná a přefakturuje nám
to nebo jestli to platíme té subdodavatelské firmě přímo my. Odpad produkuje obec a musí za
to platit. Všechny ceny jsou nasmlouvané. Já tady tu ekonomiku nechci řešit, jsou to složité
věci, tady na to není vhodné místo a čas, jestli někdo chcete, tak za mnou přijďte, já vám to
rád vysvětlím.
p. Němec – Je fakt, že po obci svoz funguje dobře, ale skřípe to ve sběrném dvoře.
Mgr. Dvořáček – Opakuji, že podle mého názoru není řešením koupit nové auto za dva
miliony korun, ale koupit jiné kontejnery, které budou svážet tady ze střediska v Letovicích,
které je 12 kilometrů.
p. Mynář – Tak taky klidně může vypomoct Zeas, když jsou tady v místě.
Mgr. Dvořáček – Přesně tak. To je další věc. Zeas vždycky svážel ten velký kontejner na
směsný odpad, to nikdy nikdo jiný nesvážel, ani SUEZ ne. Tento kontejner odjakživa sváží
Zeas.
p. Mynář – A on ten hákový kontejner je určitě flexibilnější než ten řetězový.
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p. Němec – To máš pravdu, Zeas má hákový kontejner, ale má to na 12 tun. A to my
nepotřebujeme. My potřebujeme kontejner na 7 tun.
p. Olejníček – Tak není problém nakoupit kontejnery.
p. Němec – Nemůžete koupit kontejnery, když na ně nemáme auto.
Mgr. Kratochvil – Tam jde o to, že by nám Malá Haná musela garantovat, že pokud
kontejnery nakoupíme, tak nám je bude svážet. To je celý problém. A chápu, že chlapi, kteří
na sběrném dvoře dělají, tak jsou naštvaní, že to nefunguje.

Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

V 17.25 hodin se dostavil pan Koláček – počet přítomných 14.

5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Diskuze:
p. Němec – Ty volby, to jsme dopláceli na volby?
Mgr. Kratochvil – Ne, na volby peníze vždycky dostaneme a ve výdajích zase vydáme. Takže
to je v příjmech i ve výdajích.
p. Olejníček – Můžu se zeptat na tu sokolovnu? To jsme snížili čím?
Mgr. Dvořáček – Tam byly peníze na projektovou dokumentaci, která se nedělá, proto se
snížily peníze.
Ing. Vaňková – A bude se to nějak realizovat?
Mgr. Dvořáček – Nechal bych to na bod projednání rozpočtu, teď bych to neřešil.
Mgr. Kratochvil – Věřím, že do budoucna ano, ale pokud nebudeme mít jasně daná pravidla,
tak je nesmysl s tím něco dělat, protože i projekty jsou způsobilými výdaji pro dotace a udělat
letos nějaký projekt, který potom nesplní podmínky pro dotace, tak jsou to vyhozené peníze.
Tak z tohoto důvodu já nejsem zrovna teď zastáncem jít do projektové dokumentace. Nehledě
na to, že tady zatím nepadlo rozhodnutí, jestli se bude jednat o opravu nebo o komplet novou.
Ing. Vaňková – Je to kus historie, všude se to opravuje, ale u nás ne, to je zvláštní. Stále si
myslím, že to má nějakou hodnotu a je třeba s tím něco udělat ne zbořit, to je až to poslední.
Mgr. Kratochvil – Já na tohle mám rozhodně jiný názor.
Mgr. Studýnková – Kolik se zaplatilo za ČOV a kolik ještě zbývá zaplatit a kolik jsme
dostali?
Mgr. Dvořáček – Zbývá zaplatit ještě dvě faktury, za listopad a za prosinec, předpokládám tak
15 nebo 16 milionů, dostaneme ještě 11 milionů a teoreticky už by to mělo být všechno
zaplaceno. Všechny tyto údaje jsem psal v zářijovém zpravodaji, teď jsme samozřejmě o dva
měsíce dál.
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Mgr. Kratochvil – Není problém zavolat paní Konstanzové, ona vám tyto údaje všechny
řekne.

Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

6. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2021
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Kalkulace jsem posílal emailem, Vodárenská akciová společnost navrhuje
dvě varianty, první variantu nárůst 0%, v současné době je cena vody v Lysicích 68,80 Kč bez
DPH, s DPH 75,68 Kč. Varianta 2 je nárůst o 5,38 %, byl by to nárůst na cenu 72,50 Kč bez
DPH, s DPH 79,75 Kč. Po mailu jsme se většinově shodli, že bychom letos byli pro variantu
2 – nárůst o 5,38 %, s DPH by to tedy bylo 79,75 Kč za kubík vody. Bavili jsme se už vloni o
tom, že se plánuje snížení DPH u vody o 5%. To DPH se skutečně k 1. 6. 2020 snížilo z 15 na
10 %. Oproti prvnímu pololetí loňského roku, kdy byla DPH 15 %, tak prakticky nedochází
ke zdražení.
Bc. Šulc – Na základě čeho vyrobí VAS tady tyhle varianty zdražení nebo nezdražení vody?
Mgr. Dvořáček – Předpokládám, že z nějaké dlouhodobé praxe, zdražuje se materiál, zdražuje
se cena lidské práce atd.
Bc. Šulc – Tomu všemu rozumím, já jenom proč je tam někdy zdražení o 0%, 5% a10 % a
teď jenom 0% a 5%. Ptám se, jestli to má nějaký konkrétní důvod.
Mgr. Dvořáček – Nevím.
Usnesení: ZML schvaluje zvýšení cen vodného a stočného na rok 2021 dle návrhu VAS, a.s.
ve Variantě 2, tj. nárůst ceny vodného a stočného o 5,38%, V+S celkem bez DPH 72,50
Kč/m3 (+3,70 Kč/m3), vodné 38,00 Kč/m3 (+1,80 Kč/m3,+4,92% ), stočné 34,50 Kč/m3 (+1,90
Kč/m3, +5,86% ), nájemné celkem 1.173,5 tis. Kč.
Hlasování: Pro .....14....... Proti .......0......... Zdrželi se ...0....

7. Informace o činnosti DSO Svazek obcí vodovod Marek
Diskuze:
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Mgr. Dvořáček - Svazek započal fungování. Navázal spolupráci s firmou SWC AUDIT s. r.
o., pana Ing. Bartoše, který je odborníkem na vodohospodářské stavby a jejich financování.
Pomáhal Drnovicím získat dotaci na revitalizaci jejich ČOV a byla s ním výborná zkušenost.
S firmou je uzavřena příkazní smlouva, jejímž předmětem je zpracování a podání žádosti o
dotaci dle pravidel NPŽP a konzultace k organizaci výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu na projektanta. Výběrové řízení na projekční práce na vodovodu dle
investičního záměru připraveného VAS a. s., již proběhlo. Byly osloveny 3 projekční
kanceláře, o nichž se ví, že jsou schopny takto velký projekt zpracovat. Vítězem se stala firma
VEGAspol v. o. s., která projektovala i lysickou ČOV, s cenou 1.960.000,- Kč. Byla
podepsána smlouva o dílo a firma už projektuje. Žádost o dotaci se zpracovává.
Bc. Šulc – Ví se nějaká částka, kolik to bude stát?
Mgr. Dvořáček – Odhad je kolem 80 milionů. Je to na tři díly s ostatními obcemi, poměrově
podle počtu obyvatel, Lysice zaplatí asi polovinu a o durhou polovinu se podělí Drnovice a
Voděrady. Kolik to bude ve finále stát, se teprve uvidí.
Bc. Šulc – Opravdu to chceme řešit v souběhu se splácením ČOV?
Mgr. Dvořáček – Tak jednak na ČOV se tolik splácet nebude. Ale v okamžiku, až nastane
opět sucho jako v roce 2018 a nepoteče voda, já bych to lidem nerad vysvětloval. Absolvoval
jsem několik schůzek s VAS, možná to dramatizují, já to nejsem schopen posoudit, jsem laik,
nemusíme to řešit, ale kdo to potom bude vysvětlovat lidem, až skutečně taková situace
nastane a oni řeknou, že jsme o tom věděli a nic pro to neudělali.
p. Olejníček – Ale tohle už jsme řešili.
Mgr. Kratochvil – Ano, tohle se už rozhodlo, že do toho jdeme.
Mgr. Dvořáček – Ano, může se stát, že bude dalších padesát let mokrý rok jako letos, to
nevíme.
Ing. Vaňková – Ale když bude sucho, tak to taky tohle nevyřeší.
Mgr. Dvořáček – Vyřeší. A pokud to nevyřeší tohle, tak už to nevyřeší nic. Nic jiného už se
dělat nedá.
p. Olejníček – My tu vodu musíme dotáhnout z jiného kraje. Nic jiného už se dělat nedá.
Mgr. Dvořáček - Vrt na Zámecké nás zachránil v roce 2016, ale v roce 2018 už byl na pokraji
kolapsu. To bylo opravdu o centimetry. Letos k takové situaci nedošlo. Nedokážu to
odhadnout, třeba to bude zbytečná investice a budou už jen mokré roky.
p. Němec – Taky v tom suchém roce se zrovna opravoval vodojem nad školou.
p. Dolníček – Určitě to nebude zbytečná investice
Usnesení: ZML bere na vědomí informace o činnosti DSO Svazek obcí vodovod Marek.
Hlasování: Pro ...14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

8. Schválení smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence
Diskuze :
Mgr. Dvořáček – Jde o každoroční záležitost, podklady jsem posílal opět všem do emailu, jde
o to, že všechny obce z ORP Boskovice přispívají městu Boskovice na provoz Minimální sítě
sociálních služeb okresu Blansko. V příloze je uvedeno, kterých služeb se to týká a pro Lysice
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jde o příspěvek 35.000 Kč, který činí 18,40 Kč na občana. Myslím, že služby nejsou úplně
nepotřebné, spíš naopak.
Usnesení : ZML schvaluje smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních
služeb okresu Blansko pro rok 2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

9. Vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2020
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Správcovství na koupališti se ujala Veronika Kučírková, musím ji pochválit,
obstála se ctí, není co vytknout. Za sebe můžu říct, že jsem velmi spokojen.
p. Mynář – Jak jsme se k ní dostali?
Mgr. Dvořáček – Hledali jsme náhradu za paní Mazalovou, napadlo to mě.
Ing. Vaňková – Veronika studovala u nás, je velice svědomitá a snaživá.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2020
dle předloženého materiálu a děkuje Veronice Kučírkové za výborné zvládnutí provozu
koupaliště.
Hlasování: Pro ....14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

10. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 7004 v k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jedná se o pozemek V Zahradách, je to část obecního pozemku v sadu p.
Fojta. Současní majitelé by ho chtěli odkoupit, ale to nejde, měla by se tam naopak rozšířit
cesta. Je tam zatáčka, nemůžeme to prodat.
Usnesení: ZML nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 7004 v k. ú. Lysice dle
předloženého návrhu.
Hlasování: Pro ....14......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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11. Koupě pozemků pod hasičskou zbrojnicí od České pošty s.p.
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Už to bylo na několika jednáních zastupitelstva, jedná se o plochu, která
patří poště a je na ní postavena část hasičské zbrojnice.
Usnesení: ZML schvaluje koupi pozemků parc. č. st. 1021 – zast. pl. a nádvoří o výměře 41
m2 a parc. č. 224/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v obci a k.ú. Lysice od
společnosti Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha
1 za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 95. 469,- Kč vč. DPH stanovenou v souladu se
znaleckým posudkem č. 3745-10/20 ze dne 22.02.2020 vypracovaným Karlem Konopáčem,
Sokolská 454, Kunštát, znalcem v základním oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro ....14......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

12. Návrh na odpis pohledávky
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – Jedná se o nedobytnou pohledávku za firmou PUBSY BRNO, s.r.o.,
jednatelem byl pan Petr Kučera. Firma provozovala restaurace na koupališti, zůstala obci
dlužna za nájem a závazky dosud nevyrovnala. Dluží i dalším institucím, firma byla zrušena.
Nezůstal jí žádný majetek. Na firmě naopak váznou další dluhy. Nezbývá nám než
pohledávku odepsat.
p. Olejníček – Soudit se o to nemá smysl?
Mgr. Dvořáček – My jsme se soudili, ale bez výsledku, firma nemá žádný majetek.
Ing. Vaňková - Jak je to možné, že mu stát povolil další podnikání, když dluží?
Bc. Šulc – Musíme tak činit teď?
Mgr. Dvořáček – Z účetního hlediska to musíme vyřešit, nemůže to zůstat viset v účetnictví.
Je to nevymahatelné.
Usnesení: ZML schvaluje odpis pohledávky ve výši 74.674,- Kč za společností PUBSY
BRNO, s. r. o., z důvodu zániku této společnosti.
Hlasování: Pro ....13......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...1....

13. Projednání rozpočtu na rok 2021
Diskuse:
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Mgr. Dvořáček – Klidně mi připomínky pošlete do mailu, je to návrh, který budeme
projednávat a teprve potom schvalovat.
ZML projednalo návrh rozpočtu na rok 2021.

14. Diskuze:
Bc. Šulc – Dostala se ke mně zvěst, že se chystá nějaká reorganizace stavebního úřadu?
Mgr. Dvořáček – U nás určitě ne. V parlamentu se tohle projednává už delší dobu, ale zákon
zatím schválený není. Až bude zákon účinný, uvidíme, co nám přinese.
Mgr. Kratochvil – Mluví se o tom už spoustu let, že chtějí zrušit malé stavební úřady, zatím
nebylo rozhodnuto.

15. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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