Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
19.
Datum konání:
27. srpna 2021
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:25 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Kratochvil, Mynář, Němec,
Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkal, Tejkalová, Vala,
Vaňková
Omluveni:
Koláček
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Dolníček, Olejníček
Zápis vyhotoven dne :

30.08.2021

Č.j. 2332/2021/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 18. zasedání ZML ověřili pan Mynář a paní Mgr. Studýnková 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:
10. Darovací smlouva
11. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení stavebního povolení
Ostatní body se posouvají.
Hlasování: Pro ..12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

2. Zpráva o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice na školní rok 2021/2022
Diskuze:
Mgr. Nesnídalová – Ve škole finišujeme s přípravami na nový školní rok, stále pilně
pracujeme, čekají nás ještě dva srpnové dny. V tomto školním roce nás čeká zásadní změna ve
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školním vzdělávacím programu. Změna se týká významného rozšíření vyučování informatiky,
dojde ke snižování vyučovacích hodin v jiných oborech, informatika se nemá učit jen víc, ale
navíc úplně jinak. Už se nebudou žáci učit, jak psát ve wordu nebo práci s excelem, ale náplní
hodin bude práce s daty, algoritmizace a programování. Tato změna je závazná k 1.9.2023 pro
první stupeň a o rok později pro druhý stupeň, my jsme se zařadili mezi asi 800 škol, které
s touto změnou začínají už od tohoto školního roku. Digitální gramotnost bude navázána na
všechny vyučovací předměty. Další novinkou je přechod na elektronické žákovské knížky.
Mimořádná opatření zatím nedovolila žádné školení, ale věřím, že se nám podaří vše
odstartovat a zaběhnout, pedagogický sbor považuji za velmi zdatný a přístupný novinkám,
tak věřím, že se všechno podaří. Nově v tomto školním roce posilujeme výuku tělesné
výchovy a českého jazyka na prvním stupni. V hodinách tělesné výchovy, kde jsou na prvním
stupni dvě třídy dohromady v hodině, tak bude přítomný třetí učitel. Žáci se budou moci dělit
do více skupin, což považuji za zefektivnění. Co se týká hodin českého jazyka, tak ty jsme
posílili tak, že v každé třídě bude v týdnu jedna hodina ještě s jedním učitelem navíc, bude
umožněna více skupinová práce, významně bude možné individualizovat práci a v neposlední
řadě budou moci učitelé vyučovat tandemově, což si myslím, že je věc, která do školství
zapadá nově a v zahraničí je běžnější. Do školy se nám vrátily dvě učitelky po mateřské
dovolené, jedna se vrací na učitelskou pozici, druhá bude asistentkou pedagoga, dále mám
novou paní učitelku, která bude učit na prvním stupni v pátém ročníku, také nám přibyly dvě
nové asistentky, z nichž jedna bude částečně vyučovat ve školní družině. Vypadá to, že
budeme vyučovat 518 žáků, v tuto chvíli se ještě dořešují přestupy. Opět jsme obdrželi
obsáhlý materiál s hygienickými opatřeními, které jsme povinni ve škole dodržovat. V ničem
se oproti loňsku nezpřísnila, na začátku roku nás čeká opět testování. Moc ráda bych veřejně
poděkovala pracovníkům obce za precizní úklid v okolí školy.
p. Němec – Chtěl bych se zeptat, jak vypadá střecha?
Mgr. Nesnídalová – Krásně, vypadá nádherně, mám to nafoceno, hotová ještě ale úplně není.
p. Němec – Zbývá ta menší část na konci budovy, jak bydlí pan školník, že?
Mgr. Nesnídalová – Ano, minulý týden to začali čistit a začali dělat nátěry. Střecha školy je
opět svítivou dominantou při příjezdu do Lysic.
p. Mynář – Jak posilujete paní učitelky ve zdvojených hodinách, to jste museli nabrat nové
paní učitelky?
Mgr. Nesnídalová – Ne, nová je pouze paní učitelka pro pátý ročník. Ostatní paní učitelky
máme z vlastních zdrojů.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše
Lysice na školní rok 2021/2022.
Hlasování: Pro ...12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

3. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní rok 2021/2022
Diskuze:
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Mgr. Sklářová – Celý týden probíhaly přípravné práce, všechno je připraveno, třídy jsou
uklizeny, nazdobeny, těšíme se na nové děti a na normální školní rok. Zápis proběhl v květnu,
měli jsme ho kvůli covidu elektronicky, probíhal 14 dnů, přihlásilo se 38 dětí na 26 volných
míst, všechna místa byla obsazena, přednostně dětmi s trvalým pobytem v Lysicích, těch je 21
ostatní místa jsme obsadili dětmi z okolních obcí. Co se týká zaměstnanců mateřské školy, tak
všechny pedagogické pracovnice mají předepsané vzdělání, dvě paní učitelky odchází, máme
dvě nové paní učitelky. Co se týká správních zaměstnanců, tak končí paní uklízečka ze
zdravotních důvodů. Úplata za předškolní vzdělávání se zvýšila na 400,- Kč za dítě. Co se
týká materiálních podmínek, tak mateřská škola je perfektně materiálně vybavena a
připravena, probíhaly běžné údržby, větší investice byla jen do posílení internetu, během
distanční výuky se nám projevil problém se slabým internetem, nemohli jsme komunikovat
s rodiči, neustále nám padal internet, takže máme nový kabelový internet po školce a jsme na
tuto situaci případně do budoucna připraveni. Zásadní věc je pořízení interaktivní tabule,
slouží ke vzdělávacím programům, pokud by se nám do budoucna podařilo pořídit ještě jednu,
bylo by to zpestření pro výuku dětí. Dalším problémem je rozbité schodiště u hlavního
vchodu, které se začalo drolit, opravila nám to firma Tekostav, ale schodiště potřebuje zásadní
rekonstrukci, je tam pravděpodobně vlhko zespodu a bude potřeba opravu naplánovat na příští
rok. Školní zahrada je vybavena perfektně, ale uhnívají herní prvky, snažíme se je ošetřovat a
udržovat, ale jeden herní prvek už jsme museli odstranit. Do budoucna budeme muset
realizovat nějakou obnovu, máme zpracovaný projekt, který měl sloužit k žádosti o dotaci,
bohužel se nám nepovedlo peníze získat, takže jsme se rozhodli, že pokud nebude vypsána
nějaká dotace přímo na hřiště, budeme obnovu realizovat po částech, každý rok něco, aby se
zahrada začala obnovovat. Skončil nám vzdělávací program na tři roky, dokončujeme
zhodnocení a vytváříme si nový program na další tři roky. Pokud nám to epidemiologická
situace dovolí, tak máme na tento školní rok naplánované akce jako v minulých letech,
plavání, lyžařskou školu, přípravu na vstup do ZŠ, logopedie, akce pro rodiče a děti, výlety,
divadla a jiné. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem partnerům, kteří s námi během
školního roku spolupracovali, dobrá spolupráce je se základní školou, hasiči, zámkem,
knihovnou. Poděkování patří i paním učitelkám, které na zahradě vysázely svépomocí vrbový
domeček. Moc se jim to povedlo.
Mgr. Tejkalová – Velice se mi líbila akce kolem Velikonoc, kterou jste pořádali pro děti.
Mgr. Sklářová – Ano, měli jsme školku uzavřenou šest týdnů a v té době jsme zorganizovali
tři akce. Jedna byla taková pátračka v lese, byla nejenom pro školkové děti, ale pro všechny
děti. Druhá akce byla k čarodějnicím, což byla cesta přes les a třetí akce byla tady ta
velikonoční, kde u školky byly různé úkoly, aby děti mohly mít se školkou alespoň nějaký
kontakt.
Usnesení: ZML bere na vědomí Zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní
rok 2021/2022 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

V 17.30 hodin se dostavila Mgr. Studýnková – počet přítomných 13.
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4. Zpráva starosty o činnosti rady a dění v městysi
Diskuze: 0
Usnesení :ZML schvaluje Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

5. Rozpočtové opatření č. 3/2021
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

6. Závěrečný účet DSO Technické služby Malá Haná za rok 2020
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí Závěrečný účet DSO Technické služby Malá Haná za rok
2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

7. Závěrečný účet DSO Vodovod Marek za rok 2020
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí Závěrečný účet DSO Vodovod Marek za rok 2020 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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8. Dary občanům z oblastí postižených tornádem
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Na jednání rady padl návrh, že jako obec darujeme obcím postiženým
tornádem 250.000,- Kč, s tím, že peníze nepošleme na žádný sběrný účet nebo na charitu, ale
že je darujeme konkrétním fyzickým osobám. Požádal jsem vás, jestli znáte někoho
konkrétního, tak abyste jména poskytli. Dvě jména dodal pan Němec, jedno pan Olejníček a
dvě charita. Smlouvy jsou připraveny, po podpisu budou těm konkrétním lidem odeslány
peníze na účet.
Mgr. Tejkalová – Jak jste k těm jménům přišli, jaká je historie?
p. Olejníček – Dělám z devadesáti procent pro Plynárenskou, já jsem dodal člověka, kterého
znám, je to plynař, je z Hodonína, přicházím s ním do kontaktu, viděl jsem fotky jejich domu.
p. Neměc – Paní Podlahová je členka hasičů, je to paní do padesáti let, zubní laborantka,
z Moravské Nové Vsi, bydleli v bytovce pro čtyři rodiny a celá bytovka se musela zbourat.
Paní Pravdová je důchodkyně, které to odneslo celou střechu, žije a bydlí tam sama.
Mgr. Dvořáček – Poslední dvě jména jsem dostal z Charity z Blanska, věřím, že je to
důvěryhodná organizace, se všemi těmi lidmi jsem po telefonu mluvil, všichni byli hrozně
rádi, myslím, že vykonáme dobrý skutek.
Usnesení:
1. ZML schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Ivaně Podlahové, bytem Hlavní
98, Moravská Nová Ves 691 55, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní
katastrofou a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy.
2. ZML schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Romaně Pravdové, bytem
Anenská 713, Moravská Nová Ves 691 55, jako finanční pomoc na nápravu škod
způsobených přírodní katastrofou a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy.
3. ZML schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč panu Miroslavu Kambovi, bytem
Mikulčice 461, Mikulčice 696 19, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených
přírodní katastrofou a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy.
4. ZML schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Žanetě Finkové, bytem Mikulčice
402, Mikulčice 696 19, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených přírodní
katastrofou a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy.
5. ZML schvaluje poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč paní Františce Crman Mrákové, bytem
Lipová 335, Moravská Nová Ves 691 55, jako finanční pomoc na nápravu škod způsobených
přírodní katastrofou a pověřuje starostu podpisem příslušné darovací smlouvy.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

V 17:50 hodin se dostavil Mgr. Kratochvil – počet přítomných 14.
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9. Zpráva o stavu požární ochrany
Diskuze:
Mgr. Dvořáček přednesl zprávu zpracovanou velitelem JSDH Alešem Bohanusem – Hlavním
zdrojem požární vody je nádrž na Horním náměstí, záložní zdroj je na koupališti, dalšími
zdroji jsou hydranty po obci. Proběhla kontrola průjezdnosti ulic, aby byly dostupné pro
cisternu, neprůjezdná je stále horní část ulice Badalky, cisterna se tam dostane pouze po
nezpevněné cestě od starého hřiště od Štěchova, další pro techniku nedostupná je ulice Luční,
posledním problémem jsou řidiči, kteří v ulicích parkují a způsobí tak neprůjezdnost ulice,
např. Zákostelí. Byly pořízeny nové zásahové obleky, provádí se pravidelná údržba techniky,
proběhla oprava na přenosném kalovém čerpadle, přenosné stříkačce a motorové pile.
Výjezdová jednotka má k dnešnímu dni 24 členů, kvůli covidu byla slabší účast na různých
školeních, jednotka odvádí dobrou práci. Sbor dobrovolných hasičů je činnou organizací, ale
v letošním roce nám pandemická situace nedovolila dělat tradiční akce pro obec, ples, čištění
nádrže atd. Proběhl pátý ročník příměstského tábora, kterého se zúčastnilo 37 dětí. Sbor
reprezentuje celoročně tým Austro Daimler.
Za sebe můžu říct, že s hasiči je výborná spolupráci, pomáhají, kde to jde, koupaliště, čištění
rybníka, cokoliv je potřeba, na hasiče se dá spolehnout, oprava světel atd., samá chvála.
p. Vala – Vrátím se k tomu tornádu, ten první den, když jsme tam přijeli, to nebyla žádná
sranda, bylo to jak za války, byla tma, nešla elektřina, stříkala voda, opravdu nic příjemného.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého materiálu a
děkuje všem členům SDH za jejich výbornou celoroční činnost.
Hlasování: Pro ....14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

10. Darovací smlouva
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Z rady vzešel návrh na poskytnutí daru panu Valovi na základě toho, že se
tady pan Mynář správně na minulém zastupitelstvu zmínil, že by si pan Vala zasloužil za svou
nezištnou pomoc v letním kině a při opravách veřejného osvětlení a rozhlasu nějakou
odměnu. Vzešel návrh na poskytnutí daru ve výši 30 tisíc Kč.
Mgr. Kratochvil – Za mě určitě ano, pan Vala odvádí spoustu práce, hlavně v letním kině.
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč panu Marku Valovi za jeho
nezištnou práci na údržbě a opravách areálu letního kina.
Hlasování: Pro ...13...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...1...
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11. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení stavebního povolení
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Je to podobný případ jako u pana Horáka, když žádal o prodloužení lhůty
pro doložení stavebního povolení, ale pana Horáka jsem musel vyzývat sám. Tohle není ten
případ, jedná se o žádost pana Karlíčka a paní Minaříkové, kterým termín končí v září a navíc
konají, dodali už několikrát návrh jejich rodinného domu, akorát jsme se neshodli na tom, že
chtěli rovnou střechu, což nebylo v souladu se smlouvou. Zkrátka ke komunikaci docházelo,
není to, že by věc nechali na poslední chvíli, chtějí prodloužit termín do 31. 12. 2021, já v tom
nevidím problém.
Bc. Šulc – To je ještě kratší lhůta prodloužení než u pana Horáka.
Mgr. Kratochvil – Já to vidím tak, jak říkal pan starosta, průtahy jsme možno říci způsobili
my, jako obec, protože jsme jim neschválili střechu, není to případ jak u pana Horáka.
p. Mynář – A už má nějakou variantu té střechy?
Mgr. Kratochvil – Ano, už jsme se domluvili na finální variantě a pokračují dál v
projektování.
Usnesení: ZML schvaluje prodloužení termínu pro předložení stavebního povolení pana
Jakuba Karlíčka a Mgr. Alice Minaříkové pro stavbu jejich RD v lokalitě Horky do 31. 12.
2021 a vzdává se práva na zaplacení smluvní pokuty vyplývající z čl. V odst. 4) kupní
smlouvy uzavřené mezi městysem jako prodávajícím a Jakubem Karlíčkem a Mgr. Alicí
Minaříkovou jako kupujícími. Zastupitelstvo současně schvaluje dodatek kupní smlouvy
prodlužující termín pro obstarání stavebního povolení dle předloženého materiálu a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Hlasování: Pro ...13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...1...

12. Vyhodnocení vodného a stočného k 30.06.2021
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Je to čistě orientační záležitost, která se ve druhém pololetí může změnit.
Vývoj fakturace vodného je vyšší než plán, výsledkem je zisk 175 tisíc Kč ve vodném, ve
stočném je situace horší, náklady jsou výrazně vyšší zejména kvůli překročení plánovaných
nákladů za elektrickou energii na čističku, fakturace je také vyšší, výsledkem je ztráta 90 tisíc
Kč. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet ve druhém pololetí.
p. Mynář – Letos asi nikde s vodou problém není, že?
Mgr. Dvořáček – Ne, není.
Usnesení: ZML bere na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného v Lysicích
k 30.6.2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …...14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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13. Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Omlouvám se, že jsem dorazil pozdě, neslyšel jsem zprávu paní ředitelky,
tak nevím, jestli paní ředitelka mluvila o střeše. Takže jen doplním, že se vede stavební deník,
práce pokračují v rámci možností, které jsou dané počasím a teplotou, tam se opravdu provádí
měření teploty povrchu, vzduchu, vlhkosti, v této chvíli je střecha ze dvou třetin natřená.
p. Olejníček – Já bych ještě doplnil k té darovací smlouvě, že panu Kambovi uletěla celá
střecha a zbytky domu jsou kompletně propršené včetně vybavení domu.
Mgr. Tejkalová – Já jsem se ptala jen pro zajímavost.
Bc. Šulc – Tak ona to bude taková zpětná vazba i pro ostatní občany, bude to v zápise
z jednání, když je to bude zajímat.
Bc. Šulc – Zeptám se, jaký je termín pro dokončení střechy?
Mgr. Kratochvil – Není, teď se o termínu nebavíme, práce kontroluje výrobce barev, hlídá,
aby to bylo namícháno a nastříkáno ve správných poměrech, hlídá jim deník, nebavíme se teď
o termínu dokončení.
Bc. Šulc – Ještě jednu věc bych měl, také to šlo mailem, nějaká nabídka pošta partner, máme
informaci, že se něco ví?
Mgr. Dvořáček – Mluvil jsem s manažerem pošty, asi měsíc slibuje, že se staví na jednání
rady, zatím se nic konkrétního neví, odkdy by se pošta převedla, za jakou částku, nic není
podepsané.
p. Dolníček – Za rybáře bych chtěl říct, že plánujeme 11. září rybářské závody na Moláku,
tímto srdečně zveme.
p. Vala – Já ještě navážu na ty termíny, tak v sobotu 4. září na hřišti jsou závody v požárním
útoku od 14 hodin, které budou pokračovat posezením a hudbou až do večera. A ještě bych
chtěl zmínit kino, byl pořízen počítač a dají se promítnout premiéry filmů, v pátek 3. 9. to
bude Deníček moderního fotra. Počasí nám zatím nepřeje, nicméně lidi chodí, tak uvidíme.
Host na jednání zastupitelstva:
p. Nedoma – Chtěl bych se ze zvědavosti zeptat k rozpočtovému opatření, samozřejmě,
všechno schváleno, v pořádku, ale rovná se příjmová a výdajová stránka? Zajímá mě to z toho
pohledu, že tady minule padlo, že covidová opatření způsobila výpadek v příjmech čtyři až
pět milionů Kč, tak jestli se to nějakým způsobem zařizuje nebo srovnává?
Mgr. Kratochvil – Lysice dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, i v rámci
rozpočtových opatření, a tím, že jsme měli poměrně vysokou částku meziročním převodem,
takže i kdyby byl větší daňový propad, tak nás to nepostihne, protože jsme se dostali do
schodkového rozpočtu.
p. Nedoma – Další otázka se týká opravy zábradlí u č.p. 358 v ulici Pod Hvozdcem, díval
jsem se, že dům je hotový, někdy před x lety bylo v podmínkách, že jakmile se to dokončí, tak
bude zábradlí uvedeno do původního stavu. Zatím to tak není.
Mgr. Dvořáček – Je to pravda, taky si vzpomínám, že to tak tenkrát bylo, že se to uvede do
původního stavu.
p. Nedoma – Díval jsem se do projektu na chodníky na Oulehle, nebylo by možné tam dát
zatravňovací dlažbu? Možná je problém v ceně? Svůj význam by to mělo.
Mgr. Kratochvil – Diskutovali jsme tady o tom, co člověk, to názor. Většinově se došlo
k tomu, že se půjde touhle cestou.
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p. Nedoma – Byl jsem na ulici Žerůtské a zrovna hrál rozhlas, strašně to křičelo, znělky jsou
taky hrozné, chápu, že rozhlas musí utáhnout nějakou vzdálenost, platí se autorské poplatky,
ale nedala by se hrát nějaká lidová hudba nebo nějaká neutrální znělka?
Mgr. Dvořáček – Neutrální znělky tady máme, párkrát jsme je pouštěli, ale některým
občanům se nelíbí.
p. Nedoma – Co sokolovna? Já to vidím tak, že stejně spadne sama, dotace nejsou. Nedalo by
se uvažovat o něčem jiném? Jiném využití? Teď se podařilo Olešnici a Rudici sehnat peníze
z dotace na chráněné bydlení. Sokolovna z mého pohledu jsou čtyři plesy do roka, divadelní
soubor a hotovo. Musí se to vytápět, platí se elektřina. Kdyby tam bylo chráněné bydlení, má
to celoroční využití, včetně zaměstnání několika lidí z Lysic, jsou na to pěkné dotace. Nechci
odpověď hned.
Mgr. Kratochvil – Tahle problematika je veřejně známá v Lysicích, že by se dost těžko dala
prosadit změna užívání tady toho prostranství tady toho kulturního stánku za něco jiného. My
řešíme problém, jestli zbourat a postavit novou, nebo provést jen rekonstrukci.
Mgr. Dvořáček – Podle mého názoru obec kulturní sál potřebuje.
Mgr. Studýnková – Úplně nám stačí šedesát obecních bytů, což na obec naší velikosti bohatě
stačí. Proč by to chráněné bydlení měla dělat obec? Nás se to netýká. Měla by to dělat obec
s rozšířenou působností.
p. Nedoma – Jak to dopadlo s barvami na koupališti? Kolik jich zbylo a kdo je za to
zodpovědný?
Mgr. Dvořáček – Barvy zbyla asi třetina, byli tady specialisti z Telurie, procházeli to, bazén
už byl napuštěný, hledala se příčina a předběžnou příčinou je, že vytvoření bublinek na
povrchu dna bazénu bylo vlhkostí. Ale nebyla to vlhkost vzdušná, ale vlhkost z vany bazénu,
která zřejmě není dobře odizolovaná a vlhkost prostupovala skrze beton. Jsme domluvení, že
na jaře přijedou, jak se bazén vyčistí a navrhnout, co s tím udělat. Musím říct, že dno
zbublinkovalo, boky bazénu nejsou tak hrozné. A jak každý rok boky bazénu barvily, tak letos
ne. Ten nátěr určitě pomohl. Zbytek barvy se využije příští rok na přetření dna.
p. Šrámek – Jestli můžu říct, tak protože mě barvy taky trochu živí, tak můžu říct, že beton,
který je v místnosti a neprší na něho, tak za tři měsíce nevyschne. Takže když je v koupališti
voda celou zimu až do března, dubna, tak nemá beton šanci pro nátěr vyschnout. Teď je
ochráněný kvalitní barvou, takže tak nasáklý už nebude a až se dá ještě další vrstva barvy, tak
by mělo být po problému.

14. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 18.25 hodin.
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Ověřovatelé:

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

Starosta:

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