Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
18.
Datum konání:
21. června 2021
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:20 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Koláček, Kratochvil, Mynář,
Němec, Studýnková, Šulc, Tejkal, Tejkalová, Vala, Vaňková
Omluveni:
Olejníček, Šrámek
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Studýnková, Mynář
Zápis vyhotoven dne :

22.06.2021

Č.j.: 1772/2021/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis ze 17. zasedání ZML ověřili paní Ing. Vaňková a pan Bc. Šulc 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:
10. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3563/20 v k. ú. Lysice
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: 0
Usnesení : ZML schvaluje Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro….13…... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

3. Rozpočtové opatření č. 2/2021
Diskuze:
Mgr. Studýnková – Rychle jsem to přepočítala a mobilní rozhlas nás stojí 50,- Kč za den?
Mgr. Dvořáček – To je jenom licence. Platí se ještě jednotlivé sms, které se lidem posílají.
Mgr. Studýnková – Posílá se to přece i emailem, a ten je zdarma.
Mgr. Dvořáček – Myslím si, že hlavně pro starší lidi je mobilní rozhlas přínosem, protože
email nemají.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

4. Hospodaření městyse 1-5/2021
Diskuse:
Bc. Šulc – V rámci příjmové stránky je příjem za prodej pozemků? Vybavíte si někdo, čeho
se to týkalo?
Mgr. Dvořáček – Jednalo se o pozemky v areálu ZEASu a pod novou trafostanicí u
sokolovny.
Bc. Šulc – Co se týče těch úvěrů, kolik teda čerpáme?
Mgr. Dvořáček – Nyní cca 44 milionů, bylo to v podstatě na stavbu ČOV.
p. Mynář – Ohledně deratizace, je někde problém na obci?
Mgr. Dvořáček – Deratizace se dělá pravidelně a ohniska se odstraňují, problém je hlavně ve
středu obce, u bufetu, u prodejny COOP, u masny a tak, kde jsou pro potkany zdroje potravy.
Máme vypracovanou zprávu s mapkou, přepošlu vám ji emailem.
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 1-5/2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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5. Schválení závěrečného účtu za rok 2020
Diskuze: 0
Usnesení: Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle § 17, odstavce 7
písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
ZML souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

7. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2020
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje účetní závěrku městyse Lysice za rok 2020. Doporučuje přeúčtovat
výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši 12.396.592,70 Kč z účtu 431 - výsledek
hospodaření ve schvalovacím řízení, na účet 432 - výsledek hospodaření minulých účetních
období.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

8. Zpráva o připravenosti koupaliště na sezonu 2021
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Myslím si, že se koupaliště podařilo hezky opravit, po zásluze, doufám, že
nám to dlouho vydrží.
p. Dolníček – Slyšel jsem, že je problém s tou barvou.
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Mgr. Dvořáček – Letos poprvé došlo k tomu, že se koupaliště natíralo technologickým
postupem, který je stanovený výrobcem barvy. Tato barva se používá už řadu let a letos
koupaliště natírala odborná firma, pan Náhlík s panem Kubínem, bohužel, i když dodrželi
technologický postup, natírali od čtyř hodin od rána, byl proveden 1 penetrační nátěr a pak tři
nátěry barvy, tak bohužel na dně to začalo bublinkovat. Poslal jsem dotaz na Telurii, uvidíme,
co na to odpoví. V tuto chvíli nám stejně nezbývá nic jiného než bazén napustit. Natřený je,
jiný problém to zatím nedělá, takže koupaliště se napouští. Tady podle mě není jiná cesta.
p. Dolníček – Co to bude dělat dál? Nebude to praskat?
Mgr. Kratochvil – Některé bublinky jsou v rámci posledního nátěru, a když prasknou, tak pod
nimi zůstávají další dva nátěry, ale bohužel některé jsou takové, že když praskly, tak se
otevřely až k betonu. Teď už nemá smysl cokoliv řešit, teď se musí bazén napustit, bazénový
vysavač bubliny vyčistí, takže dno bude hladké, ale místy to bude prasklé. Jedná se ale o
milimetry. Uvidíme, jak se k tomu postaví firma, která barvy dodávala. Nakonec je dobře, že
nám koupaliště natírala odborná firma, a ne naši zaměstnanci, máme jistotu, že byly dodrženy
technologické postupy, máme to nafoceno a uvidíme, co se s tím dá udělat.
Bc. Šulc – A je to jen na tom dnu?
Mgr. Dvořáček – Ano, jen něco málo je na stěnách. V nejhlubší třetině bazénu bubliny nejsou,
jen v mělčí části od toho zlomu.
p. Dolníček – A kdy se otevře?
Mgr. Dvořáček – Asi od července, uvidíme, pokud bude hezky, otevře se už o víkendu.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2021 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

9. Zpráva o připravenosti letního kina na sezonu 2021
Diskuze:
Ing. Vaňková – Je hrozně fajn, že se tady letní kino udrželo, je v hezkém prostředí, je to tam
moc hezké, tak ať se udržuje dál.
Mgr. Dvořáček – To je zásluha hlavně pana Müllera a hasičů.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2021 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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10. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 3563/20 v k. ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jedná se o kousek pozemku vedle prodejny pana Drápely. Jedná se asi o 20
metrů čtverečních. Na radě jsme se shodli, že prodej není možný, protože je tam umístěný
kanál.
Ing. Vaňková – Určitě neprodávat.
Bc. Šulc – Tak jestli je tam kanál, tak je to vyřešeno.
Mgr. Tejkalová – Tam je to i průchozí?
Mgr. Dvořáček – Ne, není.
p. Němec – To je právě to místo, jak se tam z toho stává ten lysický záchod. Je to ten roh za
spořitelnou.
Usnesení: ZML neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 3563/20 v k. ú. Lysice dle
předložené žádosti.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

11. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 409/1 lesní pozemek v k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Tuto žádost si podali manželé Sedláčkovi ze Štěchova. Chtějí odkoupit kus
obecního lesa, skoro dva tisíce metrů čtverečních kvůli lepšímu přístupu na svůj pozemek.
Ing. Vaňková – To vůbec ne, určitě neprodávat.
Usnesení: ZML neschvaluje odprodej části pozemku parc. č. 409/1 lesní pozemek v k. ú.
Lysice dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

12. Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 6363 v k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Manželé Adámkovi žádají o odprodej kousku pozemku obecního lesa vedle
svého pozemku, aby to zarovnali, jedná se o 22 metrů čtverečních, chtějí to zarovnat nebo
postavit plot, tam problém není, cesta tam nevede.
p. Mynář – Tam je to zarostlé, neudržované.
5

Ing. Vaňková – Nevede tam cesta, aby to nějak omezilo nebo vadilo?
Mgr. Dvořáček – Ne, tam cesta nevede.
Usnesení: ZML schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 6363 v k.ú. Lysice dle předložené
žádosti po zpracování geometrického plánu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

13. SoD na výstavbu rybníka Badalky
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Proběhlo opakované výběrové řízení, přišly čtyři nabídky a vítězem je
společnost KAVYL s.r.o. z Mohlelna. Jde o to, abychom formálně odsouhlasili uzavření
smlouvy s vítěznou firmou, abychom mohli uzavřít smlouvu a v říjnu se mohlo začít stavět.
Na akci máme dotaci ve výši 70%.
Usnesení: ZML na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Výstavba rybníka Badalky v k. ú. Lysice“ rozhoduje o výběru účastníka,
který se umístil první v pořadí, tj. společnosti KAVYL, spol. s r.o. (IČ: 49975358) s nejnižší
nabídkovou cenou 3.149.729,28 Kč bez DPH. ZML schvaluje uzavření smlouvy o dílo s
uvedeným dodavatelem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

14. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse
Diskuze:
Mgr. Kratochvíl – Rád bych navrhnul odměnu panu starostovi, jde o pololetní záležitost, měli
bychom nějakým způsobem zhodnotit jeho práci, kterou tady odvedl. Nejzářnějším
výsledkem jeho práce je asi výsledek hospodaření, který jsme slyšeli v průběhu zastupitelstva,
ale rád bych vypíchnul taky jeho účast na rekonstrukci koupaliště, osobně projednával
s firmou záležitosti, co se tam musely řešit, společně s paní Ing. Polickou se účastnil všech
kontrolních dnů. Dál bych chtěl připomenout získání dotace na rybník, který postavíme za
30% hodnoty, nebudeme to financovat jen z vlastních prostředků. Dále pan starosta vyřídil
dotaci na ulici Sadovou na Horkách, která bude nově zabalena a rozšířena a přechod na ulici
Brněnské, to byla nejnáročnější záležitost letošního prvního pololetí, protože v poslední den
odvolací lhůty se nám paní Lenka Hobzová odvolala proti zřízení přechodu, musela se řešit
změna stavby před dokončením, pan starosta to musel všechno vyřizovat, účastníky řízení
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obcházet, a bylo s tím spousta vyřizování. Za všechny zmíněné akce bych chtěl navrhnout
starostovi odměnu ve výši jednoho platu.
Mgr. Dvořáček – Já bych jen doplnil k tomu přechodu, tam se nic nepodcenilo, žádost o
stavební povolení byla podaná v březnu roku 2020 na městský úřad do Boskovic na odbor
dopravy a oni zahájili řízení až v lednu letošního roku a v březnu vydali rozhodnutí. A protože
paní Hobzová bydlí v Hradci Králové, tak se jí podařilo doručit později a díky tomu se
protáhla lhůta a ona následně podala odvolání, takže povolení nenabylo právní moci. Teď
jsme řešili, co s tím, byl to velký problém, už bylo předáno staveniště, byla vysoutěžená
firma. Byla možnost buď udělat chodník ve stávajícím rozsahu, to znamená úzký, a kdyby se
přechod dělal do budoucna, tak to jsou milionové náklady, protože bychom to předělávali celé
znovu. Nebo byla možnost nechat to rozkopané a nedělat nic a počkat na právní moc povolení
přechodu, tedy až věc projedná krajský úřad, a třetí možnost byla, a to se přiznám, to nebyl
můj nápad, ale napadlo to paní Ing. Polickou, že máme z roku 2018 pravomocně povolenou
rekonstrukci na ulici Brněnské. Takže jsme narychlo vyřídili přes projektanty a městský úřad
změnu stavby před dokončením. A změna spočívala v tom, že se rozšířil chodník, zúžila
komunikace a připravilo se vše na přechod. Všechno je připraveno, stavba už je téměř
dokončena a ve finále bude v podstatě stačit sklopit obrubníky, vyměnit případně kousek
dlažby a už to bude jen s minimálními náklady. Snažím se to vysvětlit i občanům ve
zpravodaji.
Mgr. Studýnková – Takže my tam nebudeme mít přechod, protože paní Hobzové, která bydlí
v Hradci Králové, to vadí?
Mgr. Dvořáček – Teď je věc u odvolacího orgánu, teď o tom rozhoduje kraj, to bude trvat tak
do podzimu. A pak se uvidí, jestli to potvrdí nebo ne. Pokud ne, pojede druhé kolo na
městském úřadě v Boskovicích. S touhle byrokracií bychom přechod nedokončili ani za rok.
Ano, Lenka Hobzová, která sem jezdí několikrát do roka, nám do toho takto zasáhla. Ale byla
účastníkem řízení. Osobně jsem s ní mluvil po telefonu, snažil jsem se jí to vysvětlit, chtěla
tam snížit rychlost na 40 km/h, vyřizoval jsem to s policií, ale nejde to, protože z projektu
vyplývá, že zatáčka je natolik prudká, že se nedá vyšší rychlostí než 50 km/h projet.
Bc. Šulc – A ten důvod širšího chodníku?
Mgr. Dvořáček – Důvod je takový, na komunikaci může být přechod jen při určité šířce
komunikace, tuším že je to sedm metrů. Chodník byl užší, komunikace tím pádem širší a
nešel tam udělat přechod.
Bc. Šulc – Takže se zúžila vozovka, aby tam vůbec přechod někdy mohl být.
Mgr. Dvořáček – Ano.
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1 platu starostovi městyse
za úspěšné dokončení rekonstrukce zázemí koupaliště.
Hlasování: Pro …13...... Proti ........0.......... Zdrželi se ..0....

15. Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Nabízím všem zastupitelům lístky na pořad Na stojáka, který bude v letním
kině 1.8.2021.
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p. Mynář – Já bych měl takovou připomínku, když tady proběhlo to odměňování, chtěl bych
se zmínit o Markovi Valovi, který se věnuje hodně opravám veřejného osvětlení ve svém
volném času, věnuje se kinu a tak, jestli by nebyla možnost nějakého odměnění.
Mgr. Dvořáček – Já si toho vážím, nemám s tím problém, musíme se domluvit, jakou cestou
to vyřešit, jestli odměnou nebo vyúčtováním přes fakturu, protože Marek obci práci na
osvětlení fakturuje. Domluvíme se. Na neuvolněné zastupitele se vztahují jiná pravidla než na
uvolněné, musel bych si to nastudovat a příště to dořešíme, teď tu problematiku neznám.
Mgr. Kratochvil – Určitě jeho práci vnímáme, že toho hodně dělá, nebude s tím problém.
Mgr. Tejkalová – Já bych měla takovou žádost, nebo prosbu, protože se zvýšil počet svateb na
radnici, jestli by se místo umělých květin dole v obřadní síni nemohly být živé květiny. Podle
mě umělé kytky síň teď hyzdí. Jinak po radnici jsou živé květiny, tak by mohly být i tam.
Mgr. Dvořáček – Určitě ano, umělé kytky tam byly z toho důvodu, že když je paní uklízečka
zalévala a občas voda přetekla na parkety a na těch parketách to dělalo fleky. Nejsem proti,
zašlete nabídku, co koupit a koupíme to. Včetně nějakých misek pod květináče.
Ing. Vaňková – Tak určitě stále trvalé květiny, s okrasným listem.
Mgr. Tejkalová – Určitě. Možná i nějakou palmu.
Mgr. Studýnková – Co bytový dům 150?
Mgr. Dvořáček – Dnes byly zveřejněny výsledky. Dotaci jsme nedostali. Byli jsme devadesátí
pod čarou, ale byli jsme v lepší polovině žadatelů. Mrzí nás to.
Mgr. Studýnková – A tohle už je definitivně konečná?
Mgr. Dvořáček – Může se stát, že se alokace navýší.
Mgr. Studýnková – Jak dlouho na tohle budeme čekat?
Mgr. Dvořáček – To já nevím. Ještě bych chvíli počkal.
Mgr. Kratochvil – Bohužel, bez dotace to neuděláme.
Mgr. Studýnková – Co budeme dělat s pěším přístupem na Oulehlu ulicí Pod Hvozdcem?
Zkoušeli jste jít někdo v poslední době na Oulehlu pěšky? Nedá se tam pěšky bezpečným
způsobem dostat. Myslím si, že by se tam měl podstatně zmenšit průjezd ulicí Pod Hvozdcem
a myslím, že by tam měl být průjezd zakázán.
Mgr. Dvořáček – Myslím si, že čára není zeď, že tomu značka nezabrání a stejně se tudy bude
jezdit.
Mgr. Studýnková – Tak jak se dostat bezpečně pěšky na Oulehlu? Oborou se to strašně
obchází, Zákostelím se to obchází taky, nejpřímější cesta je ulicí Pod Hvozdcem a tam to
bezpečně nejde.
Mgr. Kratochvil – Nevidím moc řešení. Jednalo se tady i o zjednosměrnění ulice. Zamyslete
se nad tím, příště se o tom pobavíme.
Mgr. Studýnková – Myslela jsem, že kdyby tam byl přikázaný směr, že by se tam namaloval
pruh, kudy jezdí auta a pruh, kudy chodí chodci. Vím, že je to tam úzké.
Mgr. Dvořáček – Ale to je vodorovné dopravní značení, to by musela povolit policie.
Mgr. Kratochvil – A narazíme i na obyvatele té ulice.
Mgr. Dvořáček – Podle mě tudy jezdí jen lidé, kteří tam bydlí. Obyvatelé Oulehly.
Mgr. Studýnková – A jaký k tomu mají důvod? Vždycky jsem to považovala za cestu pro
pěší, teď tam jezdí auta pořád, dokonce i PPL, je to velice nebezpečné místo v Lysicích,
Bc. Šulc – Myslím si, že to pro lidi, kteří to tam znají a mají tady ten návyk, tak tudy pojedou.
Mgr. Dvořáček – Leda by bylo řešením protáhnout a vybudovat chodník kolem silnice na Ján,
ale to by bylo strašně nákladné, je tam ta mez.
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p. Mynář – Tak to si myslím, že by bylo daleko nebezpečnější kolem té silnice než jít
Hvozdcem.
p. Němec – To je lepší jít tím Zákostelím.
Mgr. Dvořáček – Takových neřešitelných problémů je v obci spousta.
Mgr. Kratochvil – Já bych jen dodal takovou informaci, zatím jsme nedostali dotaci na
rekonstrukci tělocvičny z důvodu nedostatku financí. Ale na Národní sportovní agentuře
žádost leží, máme to podané. A na závěr taková perlička, chtěli jsme na MAS podat žádost o
dotaci na vybudování školního poradenského pracoviště ze stávající sborovny. Byly by z toho
tři místnosti, kancelář výchovné poradkyně, kancelář školní psycholožky a místo pro
setkávání žáků a rodičů s těmito dvěma pracovnicemi. Měli jsme na to zpracovaný projekt, a
když jsem četl tu výzvu, tak tam bylo doslova uvedeno školní poradenské pracoviště. Když
jsme to teď chtěli zadat, tak nám bylo sděleno, že na to nedostaneme ani korunu, a to
z důvodu, že školní poradenská pracoviště nebudou podporována. Tak si představte, že dají
výzvu, vyhodíte peníze za projekt a pak zjistíte, že to není podporováno.
Bc. Šulc – Ještě bych se zeptal na ten dálkový vodovod, na to napojení?
Mgr. Dvořáček – Projektuje se.
p. Mynář – A R43?
Mgr. Dvořáček – Tady ten kousek odnikud nikam, oni předpokládají, že postaví do r. 2029.
p. Němec – Já, co vím, tak se u Boskovic má dělat kruhový objezd, který bude navazovat pak
na dálnici a měl by se dělat v roce 2023.

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

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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