Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
11.
Datum konání:
13. května 2020
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:45 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Fojt, Horňanský, Koláček, Kratochvil,
Mynář, Němec, Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkal,
Tejkalová, Vala
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Fojt, Vala
Zápis vyhotoven dne :

Č.j. 1328/2020/ÚM

14.5.2020

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 10. zasedání ZML ověřili paní Mgr. Studýnková, Ph.D. a pan Olejníček 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 programu:
Doplňuje se:
Bod č. 10. Zpráva o provozu sběrného dvora,
Bod č. 11. Zařazení území městyse Lysic do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS na
programové období 2021 – 2027,
Bod č. 12. Názvy nových ulic v lokalitě Horky.
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 13 přítomných pro.
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V 17.15 hodin se dostavil pan Koláček – počet přítomných 14.

2. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi
Diskuze:
p. Mynář – O co jde v křižovatce na ulici Boskovické?
Mgr. Dvořáček – Špatně se tam vyjíždí, křižovatka není přehledná a někteří občané by chtěli,
aby tam byla stopka. Aby bylo zdůrazněné, že se tam při výjezdu od Boskovic dává přednost
těm, kteří jedou do Jána. Občas tam nějaká nehoda je a ti, co to neznají, tam jedou, jako by
jeli po hlavní. SÚS a PČR se ke stopce nestavěli pozitivně, nicméně byli ochotni tam
namalovat na vozovku čáru v místě, kde mají auta zastavit. Značení tam zatím není.
Bc. Šulc – Tak křižovatka je relativně komplikovaná. Hlavně, když jede řidič sám, tak tam
nemůže vidět.
Mgr. Dvořáček – Policie tam stopku nechce hlavně z toho důvodu, že když dochází
k objížďce přes Lysice, když je uzavřená státní, tak je tam mírný kopeček a v zimním období
se kamiony do toho kopečku špatně rozjíždějí.
p. Olejníček – Ale stejně tam tak 90% aut zastaví.
Mgr. Studýnková – Ano, protože musí, aby tam dobře viděli. Tam je nejhorší, že ten zákaz
odbočení, který tam je, nikdo nedodržuje.
Bc. Šulc – Kdo bude provozovat ten plážový bar na koupališti?
Mgr. Dvořáček – Pan Jan Menšík. Provozoval ho už v loňském roce společně s Davidem
Tejkalem.
Mgr. Dvořáček – Když už mluvíme o koupališti, tak v letošní sezóně se o koupaliště už
nebude starat paní Mazalová, ale bude nový správce koupaliště, zatím to vypadá, že se
domluvíme se slečnou Kučírkovou, která na koupališti pracuje už několik let jako plavčík.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …14.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3. Zpráva inventarizační komise
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

2

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Diskuze:
Bc. Šulc – Tady ty stavy účtů, co tam je, to už koresponduje s tím, co tam je přes tu školu?
Ten transfer? To tam je?
Mgr. Kratochvil – Ne, to je nula k nule, tohle je faktický stav, který máme na účtu.
p. Němec – Já se zeptám na ten sběrný dvůr, co to je za ty kontejnery?
Mgr. Kratochvil – Ty žluté.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …..14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

V 17.35 hodin se dostavil Ing. Tejkal – počet přítomných 15.

5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jenom doplním, že jak se budou rozdávat teď ty popelnice na tříděný odpad,
tak obec zakoupila 700 ks větších a 100 ks menších tašek od EKO-KOMu na třídění do
domácností. Budeme to dávat lidem k těm popelnicím, ať se jim líp třídí.
p.Olejníček – Jak to vychází, když jste dostali dotaci na toho kůrovce?
Mgr. Dvořáček – Mám zprávu v samostatném bodu.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …..15........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6. Hospodaření městyse 1-3/2020
Diskuze:
p. Mynář – Můžu se zeptat, ten nosič kontejneru je už tady?
Mgr. Dvořáček -Ano, je to k traktoru.
p. Mynář – Ty kontejnery jsou stejné, jak na fiat Ducato?
p. Němec – Ne, jsou užší.
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 1-3/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …15........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0.......
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7. Concentus Moraviae 2020
Diskuze:
Mgr. Dvořáček - V letošním roce koncerty nebudou. V červnu se měly konat dva koncerty,
ale vzhledem k stávající situaci a uzavření hranic, nemůžou umělci přijet. Uvažuje se nad tím,
že jeden koncert by se udělal případně na podzim, ale je to ve fázi úvah.
Usnesení: ZML bere na vědomí informaci o Mezinárodním hudebním festivalu Concentus
Moraviae v roce 2020.
Hlasování: Pro …15........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0.......

8. Hospodaření v lesích městyse
Diskuse:
Bc. Šulc – Má ještě městys nějakého nevytěženého kůrovce?
Mgr. Dvořáček – Určitě. Třeba v Káčírkové zmole, na Marku, jsou sále stromy rezavé, suché.
Mgr. Tejkalová – To jsou všechno obecní pozemky? Nejsou soukromé?
Mgr. Dvořáček – Kousek nad koupalištěm je Lesů ČR, zbytek je obecní. Na druhé straně nad
Žlebem, to je Lesů ČR, obora, to je všechno Lesů ČR.
p. Mynář – Ví se, kam to dřevo jde? Na co je použité?
Mgr. Dvořáček – Přiznám se, že jsem to nezkoumal. Pravděpodobně se prodává do Číny.
p. Dolníček – Chtěl bych jen upozornit na to, že by se mohlo říct panu Vašíčkovi, že když je
mokro, tak aby tam netěžil. Protože na podzim udělal hluboké koleje u Jaškových louček, že
jsou tam do dneška a špatně se tam jede.
Mgr. Dvořáček – Je to i z Jaškových louček směrem ke Štěchovu. Je to těžké. Snažil jsem se
s ním domlouvat i na pálení klestí, z čehož už byl několikrát požár.
p. Dolníček – A Marek se taky plánuje zalesnit?
Mgr. Dvořáček – Určitě. To se musí podle lesních hospodářských plánů a zákonů.
Bc. Šulc – Tam je akorát teď prodloužená lhůta ze dvou na pět let.
p. Olejníček – A to někdo určuje, co se vysazuje?
Mgr. Dvořáček – Na to existují zalesňovací plány, nevím, do jaké míry zaznamenaly nějaké
změny, protože vegetace se teď úplně mění. Teď je snaha sázet listnaté nebo smíšené lesy.
p. Mynář – To vysazuje taky pan Vašíček?
Mgr. Dvořáček – Má na to nějaké lidi ve vlastní režii.
p. Němec – Zase je pravda, že pracují pořád. Přes Vánoce na Marku pořád pracovali, kouřilo
se tam, ať byl svátek nebo ne.
Usnesení : ZML bere na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...15...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0….
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9. Prodej pozemku parc.č. 6164 o výměře 149 m2 v k.ú. Lysice
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – Promítl situaci, o jaký pozemek jde. Je to nahoře nad Badalkami, dál už jsou
pole, která obdělává Zeas. Pozemek je pana Čechmana a historicky už asi třicet let má
zaplocený i kus pozemku, který je obecní. Chtěl by to narovnat a pozemek od městyse
odkoupit. Byl jsem se tam podívat, jde o kousek mezky. Na okolní pozemky přístup je. Dál už
jsou soukromé pozemky, které obdělává Zeas. Byl vyhotoven znalecký posudek, pozemek je
ohodnocen na 19,- Kč za metr. Znalecký posudek i návrh na vklad samozřejmě bude mít ve
smlouvě k úhradě pan Čechman.
p. Olejníček – Tak jediné co je, tak to, že jsme se bavili, že by se neměly prodávat žádné
pozemky. Abychom se nedostali do pasti, že tady tomu jsme prodali a jinému ne.
Mgr. Dvořáček – Já bych řekl, že individuálně a zodpovědně posuzujeme každý případ. Tady
tohle opravdu ničemu nevadí.
p. Olejníček – Neberu to tak, že bych byl proti tomuhle kousku pozemku, ale abychom se
nedostali do takové pasti.
Bc. Šulc – Taky bych k tomu velmi rád uchopil nějaké jednotné stanovisko.
Mgr. Dvořáček – To dost dobře nejde. Každý kousek je třeba posuzovat individuálně.
Mgr. Studýnková – Tak my zamítáme pozemky, které nám brání k přístupu, nebo pod nimi
něco vede, z manipulačních důvodů, nebo když jsou v centru obce. Tohle je spíš narovnání na
současný stav.
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6164 - zahrada o výměře 149 m2 v obci a
k.ú. Lysice panu Jaroslavu Čechmanovi, nar. 03.04.1955, bytem Badalky 282, Lysice za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 2 700,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem č.
3760-25/20 ze dne 07.05.2020 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 ...1....

10. Zpráva o provozu sběrného dvora
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Musíme poděkovat všem pracovníkům sběrného dvora v čele s panem
Fojtem za dlouhodobou, obětavou a prospěšnou práci pro městys a pro občany.
Usnesení: ZML bere na vědomí Zprávu o provozu sběrného dvora dle předloženého
materiálu a děkuje pracovníkům ne sběrném dvoře v čele s panem Fojtem za dlouhodobou
obětavou a prospěšnou práci pro městys a jeho občany.
Hlasování: Pro ..15....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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11. Zařazení území městyse Lysic do územní působnosti MAS Boskovicko PLUS na
programové období 2021 - 2027

Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Od roku 2021 bude nové programové období, nové dotace atd., požádal nás
pan Peša, který je předseda předsednictva MAS Boskovicka PLUS o to, abychom tohle
schválili na nové období, protože z MAS je spousta dotací nejenom pro obce, ale i pro
soukromé podniky, atd. Takže máme vyjádřit opětovný souhlas se zařazením území do
působnosti MAS Boskovicko PLUS na nové programové období.
Bc. Šulc – Kdo je v MAS zodpovědný za to, kdo hlídá granty a tituly?
Mgr. Dvořáček – Na schůze jezdí Mgr. Kratochvil.
Mgr. Kratochvil – Já tam jezdím za Kunštátsko-Lysicko. Jinak za Lysice jako takové tam
jezdí pan Ing. Šafář ze ZEASu.
Bc. Šulc – Schůze jsou veřejné?
Mgr. Kratochvil – Ne. Ale hlídáme to, kdyby byla možnost čerpat něco pro sport, dám vědět.
Teď tam nic takového nebylo.
Usnesení: ZML schvaluje zařazení území městyse Lysic do území působnosti MAS
Boskovicko PLUS na programové období 2021 – 2027.
Hlasování: Pro ..15....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

12. Názvy nových ulic v lokalitě Horky

Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Promítl mapu s ulicemi na Horkách. Myslím si, že by jižnější ulice mohla
být Doubek a navazovat na stávající ulici Doubek a severnější ulice – ulice Hrušňová. Máte
někdo jiný názor?
Mgr. Kratochvil – Já jsem to říkal už na jednání rady, to, co chce pan starosta jako Doubek, to
mi moc nesedí, protože tam tím esíčkem je to od stávajícího Doubku oddělené.
p. Dolníček – Já jsem navrhoval Višňovou. Takže by mohly být Višňová a Hrušňová. Nebo
Švestková.
Mgr. Kratochvil – Zatím jsme to nazývali podle druhu stromů, které se tam někdy historicky
vyskytovaly. Teď už jsme to vyčerpali. Ještě jeden z návrhů byl Ovocná. A ještě bych šetřil
nápad, až vznikne ještě dolnější ulice, tak aby se mohla jmenovat Polní, protože tam už to
vede do polí. Ještě byl návrh K Doubku.
Bc. Šulc – Ale to už je zavádějící – Doubek x K Doubku.
Mgr. Studýnková – Já bych se držela nějakých těch ovocí.
Mgr. Tejkalová – Mně se líbí ta Višňová.
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p. Fojt – Já si myslím, že ta nahoře by měla být Višňová, protože sousedí s Třešňovou a tam
vzadu kdysi višně byly. No a dole bych dal Hrušňovou.
Usnesení: ZML schvaluje označení severněji položené nové ulice v lokalitě Horky jako
Višňová a jižněji položené nové ulice jako ulice Hrušňová.
Hlasování: Pro ....15....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

13. Diskuze :
Mgr. Dvořáček:
Chci poděkovat celé JSDH Lysice a jmenovitě veliteli panu Bohanusovi za výborný nápad
s rozvozem vody z koupaliště. Hasiči tím strávili spoustu volného času a akce měla mezi
občany velký ohlas. 1.5. bylo cisternou rozvozeno 65 m3 vody, 2.5. odvozeno cisternou 110
m3, občanům do bazénů a zalívání trávy 150 m3, přijely si i Voděrady a Drnovice, vzali si 190
m3, 4.5. odvozeno 90 m3, voda do lesa 120 m3, celkem bylo v Lysicích rozvozeno 591 m3
vody, Voděrady a Drnovice 220 m3 a celkem z koupaliště bylo vyčerpáno 811 m3 vody. Tudíž
myslím, že je vhodné jim i takto poděkovat a navrhuji, aby ZML přijalo usnesení:
Usnesení: ZML děkuje členům JSDH Lysice v čele s velitelem panem Bohanusem za
výbornou práci nad rámec jejich povinností pro městys a jeho občany při rozvozu vody
občanům.
Hlasování: Pro ....15....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

Mgr. Studýnková – Co pouť? Bude nějaká?
Mgr. Dvořáček – To je otázka na pana Ing. Babiše. Zatím se neví.
Mgr. Tejkalová – Stejně tak asi s kinem, že?
Mgr. Dvořáček – Tak to kino by teoreticky šlo, tam by se dali diváci rozsadit, teď je to
povoleno do sta osob, tak to by se teoreticky nějak řešit dalo, prakticky se uvidí. Volali i
provozovatelé kolotočů Doležalovi, jak to bude. Zatím nevím, spojíme se začátkem června. Je
nepředstavitelné, aby stál někdo na náměstí a počítal osoby, kolik jich tam smí a kdo už ne.
p. Němec – Tak teď jsou všechny poutě v okolí zrušeny, tak ani tady nebude a bude příští rok.
Bc. Šulc – To stejné se týká zábav pouťových.
Ing. Tejkal – Tak poptané kapely máme, čekáme na rozhodnutí, kolik osob bude povoleno,
jak to bude. Mění se to každý týden. Počkáme.
Bc. Šulc – Týká se to i koupaliště. Teď nejsme schopní říct, jestli bude v provozu nebo ne.
p. Olejníček – Chtěl bych poděkovat hasičům, že už se nehouká.
p. Vala – Byla to technická závada rozhlasu, teď už to opět půjde přes rozhlas.
Bc. Šulc – Ještě bych se chtěl zeptat na popelnice, na distribuci těch nádob.
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Mgr. Dvořáček – Pomalu se připravuje distribuce, předpokládám, že koncem května,
nejpozději počátkem června se budou distribuovat. Teď je máme umístěné na třech
distribučních místech po obci. Paní Baráková z Malé Hané má připravené smlouvy, které
tiskneme, a budou připraveny k podpisu. Na každou popelnici se bude lepit štítek a čipovat se.
Rozdělíme to podle ulic a budeme popelnice po jednotlivých ulicích vydávat.
Bc. Šulc – A ty separační tašky obdrží každá domácnost?
Mgr. Dvořáček – Budeme je dávat k těm popelnicím. Jsou 20 l a 40 l.
p. Mynář – Bez žádosti ty popelnice neobdržíme?
Mgr. Dvořáček – Zatím ne. Počítáme s tím, že lidi si to třeba ještě rozmyslí. Ale abychom to
mohli logisticky zvládnout, byly rozeslány objednávky, které lidé vraceli, a teď víme, že 345
domácností popelnice chce, musíme je načipovat, nachystat smlouvy a tihle lidé, kteří si
požádali, si pro ně můžou přijít. Kdo přijde dodatečně, bude muset počkat a zpracuje se to po
těchto objednávkách.
p. Olejníček – A u komunálního odpadu bude svoz jednou za měsíc? Není to za dlouho?
Mgr. Dvořáček – U bioodpadu bude v létě svoz jednou za dva týdny, v zimě jednou měsíčně,
u plastů a u papíru bude svoz měsíční a směsný komunál taky jednou za měsíc. Pokud se bude
dobře třídit, zkušenost je taková, že komunálu ubyde a mělo by to stačit.
Bc. Šulc – Jaké je dění na čističce, plní se plán?
Mgr. Dvořáček – Byl jsem se tam podívat. Nabrali asi měsíční zpoždění, protože zahraniční
pracovníci nemohli přijet. Ale bylo mi potvrzeno, že termín ke konci roku, že drží. Měli by to
dohnat. V pondělí bude kontrolní den.
Mgr. Tejkalová – Jak to vypadá se školkou?
Mgr. Dvořáček – Školka měla pro akutní zájemce fungovat ode dneška, ale nakonec byli
zájemci jenom dva, takže se neotevřelo a školka bude fungovat oficiálně od pondělí 18.5.
Mgr. Kratochvil – Základní školu od pondělí navštěvují deváťáci, pouze dva dny v týdnu,
probíhá příprava k příjímacím zkouškám. Chodí 44 žáků ze 72, jsou ve třech třídách, budou
chodit do příjímacích zkoušek, pak zůstanou opět doma. Chovají se zodpovědně, chodí
s rouškou, dodržují rozestupy. Sám jsem byl překvapen.
Bc. Šulc – Kolik rodičů dětí z prvního stupně projevilo zájem dát děti do školy?
Mgr. Kratochvil – Zhruba polovina.
p. Fojt – Co uděláme s majiteli lysického potoka, aby s tím něco udělali, aby z potoka nebyla
v létě smradlavá stoka? Potok začíná páchnout. Před dvěma lety to čistili a je to horší, než to
bylo. Je potřeba jim říct, ať s tím něco udělají.
Mgr. Dvořáček – Městys, ač není majitelem potoka, ho dvakrát do roka seče. Ale co s tím
dělat, když tam nepoteče voda, nevím.
p. Fojt – Když tam voda nepoteče, bude to ještě horší, začne tam všechno zahnívat, je to
nesnesitelný zápach, tak ať to vyčistí pořádně. Opravili tam akorát pár kamenů, nic tam jiného
neudělali.
Mgr. Dvořáček – Pokusím se s nimi domluvit, zavolám na Lesy ČR, je s nimi špatná
domluva. Zkusíme to pourgovat.
Bc. Šulc – Šlo by dát odpadkový koš na sokolské hřiště?
Ing. Horňanský – Koš tam by, ale našel jsem ho vyhozený za střídačkami, tak jsem ho vrátil
zpět na své místo.
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p. Fojt – Když jsme u sokolského hřiště, jsou tam volně dané staré nezajištěné branky. Měly
by se zajistit nebo odklidit.
p. Němec – Pan Bednařík, co se o hřiště staral, umřel. Je tam teď někdo, kdo se stará a hřiště
zavírá a otvírá?
Mgr. Dvořáček – Ne, není, nemyslím si, že by se muselo zamykat. Kontrolovat hřiště a
vyvážet odpadky budou naši zaměstnanci. Není potřeba to zamykat.
Bc. Šulc – Budu iniciovat kluky z malé kopané, ať si tam v rámci údržby spraví propínáky
sítí.
Ing. Horňanský – Taky budou na hřiště umístěny ještě lavičky. Zatím je máme rozvezeny po
obci, kde byly nejvíce potřeba, teď je budeme dorozvážet.
p. Mynář – Co by obnášelo, nebo kdo řeší, kdybychom chtěli umístit značku při výjezdu od
hasičky na Brněnskou – k bufetu – pozor výjezd hasičských vozidel?
Mgr. Dvořáček – Tak každopádně Policie ČR. Schvalování umístění dopravních značek, to
dělá Městský úřad Boskovice, odbor dopravy a vyjadřuje se k tomu policie.
Mgr. Kratochvil – Budeme mít pozvanou policii na jednání o křižovatce na ulici Boskovické,
tak je požádáme, aby se podívali i na výjezd od hasičky a posoudili, jestli by to šlo nebo ne.

14. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 18:45 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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