Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
6.
Datum konání:
22. června 2015
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased. místnost ÚM Konec jednání:
Místo konání:
18:20 hodin
Přítomni:
Čechman, Dvořáček, Fojt, Fojt ml., Horáková, Kratochvil, Krška,
Studýnková, Šmerda, Tejkal, Tejkalová, Vinter
Omluveni:
Němec, Sehnal, Šrámek
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Šmerda, Tejkal
Zápis vyhotoven dne :

23.6.2015

Č.j. 1747/2015/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 5. zasedání ZML ověřil pan Němec a pan Sehnal 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. 9 - Diskuze
Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 10 přítomných pro.
V 17:07 hodin se dostavil pan Krška ( 11 přítomných)

2. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Doplnění – Mgr. Kratochvil – připravujeme soutěž na vybavení IT městyse na základě
schválené dotace z tzv. Výzvy 22. Dále bych doporučil zastupitelům, aby nahlédli do
projektu SAFE TREES – revitalizace veřejné zeleně, aby byli schopní odpovídat na
dotazy občanů.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...11......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3.

Schválení závěrečného účtu za rok 2014 – Mgr. Kratochvil
Diskuze : 0
Usnesení : ZML souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro ...11....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

4. Schválení účetní závěrky městyse Lysice za rok 2014 - Mgr. Kratochvil
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje účetní závěrku městyse Lysice za rok 2014.
Hlasování: Pro .....11......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5.

Zpráva kontrolního výboru – p. Čechman
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje zprávu kontrolního výboru dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro ....11........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
V 17:33 hodin se dostavila Ing. Mgr. Markéta Horáková ( 12 přítomných).

6.

Hospodaření městyse 5/2015 – Mgr. Kratochvil
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje hospodaření městyse za období 5/2015 dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro ....12......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0......

7. Rozpočtové opatření 4/2015 – Mgr. Kratochvil
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro .....12........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

8. Zpráva o připravenosti koupaliště na sezonu 2015 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
p. Šmerda – když bychom chtěli uspořádat akci na koupališti, s kým se mám domlouvat?
Odp. Mgr. Dvořáček – koupaliště je v majetku městyse, takže je potřeba domlouvat se s
městysem, ale zároveň i s panem Kučerou, který má v pronájmu restauraci a plážový bar
vč. WC, bez nichž žádnou akci prakticky nelze pořádat.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezonu 2015 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ....0..

9. Diskuze :
Ing. Mgr. Horáková – stihne se do konce roku nějaký projekt na opravu sokolovny?
Abychom mohli začít zpracovávat žádost o dotaci…
Odp. Mgr. Dvořáček – mluvil jsem o tom ve své zprávě. Studie byla zadána a do konce
prázdnin by měla být hotová. V říjnu by se pravděpodobně měl přijet na sokolovnu podívat
premiér Sobotka.
Ing. Mgr. Horáková – a k jakému účelu bude tedy sokolovna sloužit?
Odp. Mgr. Dvořáček – musí tam být společenský sál, aby se daly pořádat plesy, hrát
divadlo, může tu být zázemí pro Jablíčko, seniory atd. Zadání projektantům bylo v tomto
duchu. Měla by tam být i kuchyň pro případnou restauraci a k využití hlavně na plesy a
oslavy.
p. Šmerda – mělo by se se sokolovnou něco dělat, utíkají nám dotace, okolní obce žádají
o různá zateplení atd., jen v Lysicích to není zatím připraveno.
Odp. Mgr. Dvořáček – příprava projektu chvíli trvá. Bez něj to nejde. Zpracována už
byla statická zpráva, bez níž nelze studii zpracovat.

Mgr. Kratochvil
- rekonstrukce radnice se nestihne do konce roku, nestihnou se vyčerpat asi 2,5 mil. Kč,
tyto peníze můžeme čerpat jinde, navrhuji nové multifunkční hřiště za sokolovnou.
Plánovalo se z toho cca 700 tisíc Kč na vodovodní řad na Horním náměstí, ale ten se
nakonec měnit nebude.
Nechal jsem zpracovat návrh na multifunkční hřiště, vyšlo by to na 1.675.728,- Kč s DPH.
Bylo by tam hřiště na malou kopanou, další dvě na volejbal, střídačky, ochranný plot atd.
Mgr. Studýnková – nebudou se muset kvůli hřišti kácet lípy?
Odp. Mgr. Kratochvil – nebudou, jen se ořežou a to je v plánu už teď, jako pravidelná
údržba stromů.
Ing. Mgr. Horáková – bude hřiště stále otevřené pro veřejnost?
Odp. Mgr. Kratochvil – ano, bude, bude tam umístěna i kamera
Ing. Vinter – je pravda, že hřiště chybí, ale chtěli jste hřiště i pro využívání dětmi ze školy,
tohle bude pro školu daleko… Také na hřišti na Oulehle je hřiště na malou kopanou, je
zarostlé, proč se s tím nic nedělá? Může se hrát malá kopaná tam…
Odp. Mgr. Kratochvil – hřiště na Oulehle vyčistí zaměstnanci obce, ale na malou kopanou
ho hráči nechtějí využívat, jsou zvyklí chodit za sokolovnu na travnatý povrch.
Mgr. Dvořáček – hřišti za sokolovnou bych se nebránil, souhlasím s návrhem, finanční
prostředky by na to být měly.
Mgr. Studýnková – u sokolovny chybí přechod pro chodce, ale Policie je tam nechce
povolit, že je tam nepřehledný úsek.
Ing.. Mgr.. Horáková – u sokolovny je prý mokřina, nevadilo by to pro hřiště?
Odp. Mgr. Kratochvil – mokřina tam je, ale do hřiště nezasáhne.
Ing. Mgr. Horáková – navrhuji schválit výstavbu hřiště, návrh se mi líbí.

Usnesení : ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, které z paragrafu 6171 přesunuje
částku 1.700.000,- Kč na paragraf 3412 za účelem vybudování multifunkčního hřiště
u sokolovny a pověřuje RML vypsáním výběrového řízení na jeho realizaci.
Hlasování: Pro ....12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ....0..

Mgr. Studýnková – co dáme do schránky do věže radnice my??
Odp. Kratochvil – budeme se držet tradice, uložíme mince, lysický zpravodaj, pohlednice

10. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

