

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
přiblížila se opět doba prázdnin a dovolených a s ní i další vydání lysického zpravodaje,
v němž Vás pravidelně informujeme o dění v našem městečku. Nejinak tomu bude i tentokrát.
Ke svému konci se již blíží stavební úpravy budovy radnice, které probíhají od listopadu
loňského roku. V dubnu byly zprovozněny tři opravené kanceláře v prvním patře a v červnu provizorně obřadní síň tak, aby zde mohly proběhnout sjednané svatební obřady.

Nově opravená obřadní místnost radnice
4-6/2017
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Krásný nový obřadní stůl z dílny pana Petra Polického

Obřadní místnost
2

Lysický zpravodaj

V obřadní síni je třeba ještě nalakovat nové parkety a
dokončit zařízení interiéru. Z důvodu nutnosti provedení neočekávaných víceprací, s nimiž projekt, a tudíž ani
původní smlouva o dílo nepočítaly, byl původní termín
dokončení úprav radnice posunut na konec července.
Vícepráce byly řešeny celkem třemi dodatky smlouvy o
dílo a navýšily cenu rekonstrukce o 918.289,- Kč. Jednalo
se zejména o dodatečné odizolování nosných stěn uliční
části radnice proti vlhkosti metodou postupného podbourávání a podřezání (248.009,- Kč), konstrukční změnu schodiště spočívající v jeho narovnání (66.523,- Kč),

Narovnané hlavní schodiště radnice

Narovnané schodiště

konstrukční změny podlah v přízemí vč. nových podkladních mazanin, tepelné izolace a
hydroizolace (194.530,- Kč), sádrokartonový podhled a obklad v obřadní místnosti dle návrhu bytové architektky (69.200,- Kč), stavební práce ve velké zasedací místnosti ve 2. patře
spočívající ve vybourání podlahy, položení podlahy nové, sádrokartonovém podhledu a
nové omítce – nic z toho původní projekt neobsahoval, řešil pouze novou elektroinstalaci
(213.472,- Kč) a další drobnější úpravy (úprava rozvodů v kotelně, nový rozvaděč do hasičské zbrojnice, úprava stěny pavlače). Až bude všechno hotovo a uklizeno, bude pro občany
připraven den otevřených dveří, při kterém si budou moci nově opravené prostory radnice
prohlédnout.
Radnice si určitě zaslouží i novou
fasádu. Již byl zpracován architektonický návrh a v současné době probíhají
práce na prováděcím projektu, na jehož
základě bude možno vyhlásit výběrové
řízení na zhotovitelskou firmu. Byl bych
rád, pokud by i tato oprava proběhla co
nejdříve.
Pilně se pracovalo i v jiných částech
obce. Během dubna a května byla vyměněna okna v budově knihovny, v bytoBytový dům č. p. 150 s novými okny
vém domě č. p. 150 na nám. Osvobození
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a také v č. p. 271 v ulici Štěchovská, kde došlo i k výměně vstupních dveří za nové hliníkové. Nová okna i dveře dodala firma Sulko, s.r.o., Zábřeh a jejich cena vč. montáže byla
432.436,- Kč bez DPH. Zednické práce na vybourání starých a následném zapravení nových oken provedli pracovníci obecní technické čety, čímž městys ušetřil nezanedbatelné
finanční prostředky.
V jarních měsících byla věnována důkladná pozornost i přípravě areálu koupaliště na
sezónu. Byly položeny nové chodníky a vybudována nová sprcha s pitnou vodou v rohu
areálu u budovy plážového baru. Všechny tyto práce provedli pracovníci technické čety
obce v čele s panem Pavlem Brodeckým a městys tak hradil pouze materiál. Z důvodu
zatékání do střechy plážového baru byla firmou TEKOSTAV, spol. s r.o., za cenu 132.365,Kč položena na budově nová plechová střecha a tato firma také vybudovala kanalizační
přípojku pro napojení sociálního zařízení z plážového baru na veřejnou kanalizaci.

Plážový bar na koupališti s novou střechou

Nová sprcha s pitnou vodou na
koupališti
4

Nový chodník k bazénu
Lysický zpravodaj

Jistě jste si, vážení spoluobčané, všimli, že v těchto dnech byla dokončena oprava požární nádrže na Horním náměstí, kterou jako vítěz výběrového řízení realizovala firma
TEKOSTAV, spol. s r. o., za celkovou cenu 347.516,- Kč bez DPH.

Požární nádrž na začátku rekonstrukce

A po rekonstrukci

Opravená požární nádrž
Z drobnějších akcí, které na jaře v obci proběhly, bych ještě rád zmínil opravy v letním
kině spočívající v rekonstrukci sociálního zařízení a ve výměně již zcela zastaralých a nevyhovujících rozvodů elektrické energie a vody. Cena oprav se vyšplhala na 160.058,- Kč.
V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce autobusových zastávek na Oulehle,
která je naplánována na prázdninové měsíce. Zastávky budou umístěny tak, aby autobusy
nezastavovaly v křižovatce na Oulehlu, posune se přechod pro chodce, který bude nově
osvětlen a podél plotu u domu manželů Křenovských povede nový chodník ke škole. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se s cenou 2.220.100,- Kč bez DPH stala společnost STRABAG a. s., Praha. Věřím, že tyto stavební úpravy pomohou zásadním
způsobem zvýšit bezpečnost, zejména chodců, na frekventované křižovatce. Na tuto akci
městys požádal o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o jejímž přidělení se
rozhoduje právě v těchto dnech.
Proběhlo rovněž výběrové řízení na akci „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS pro výstavbu RD“, jejímž předmětem je vybudování nových inženýrských sítí – oddílné kanalizace a
vodovodních řadů v ulicích Horky a Doubek, kterého se zúčastnila pouze jediná firma, a
to MERTASTAV s. r. o. z Předklášteří, která nabídla cenu 6.376.037,- Kč bez DPH. V současné době probíhají jednání před uzavřením smlouvy o dílo.
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Na závěr mám dobrou zprávu hlavně pro obyvatele ulice Štěchovská. Jak jsem Vás již
informoval v minulých vydáních zpravodaje, městys Lysice podal žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Vodovod Lysice – optimalizace tlakového pásma ATS
Štěchovská“. Zastupitelstvo kraje na svém dubnovém zasedání poskytnutí dotace schválilo
a Lysicím na akci přispěje 70 %. Předpokládaná cena stavby je cca 2.700.000,- Kč. Městys
v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace by
měla proběhnout nejpozději do konce dubna roku 2018.

ATS Štěchovská čeká zásadní rekonstrukce, která vyřeší zásobování vodou v této
části obce
Jak sami můžete vidět, v našem městečku se stále něco děje a to je dobře. Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné léto a příjemně prožitou dovolenou.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Lesy ČR opravují koryto
Lysického potoka
6

Pozemkový úřad dokončil stavbu polní cesty
na Pernou
Lysický zpravodaj

Opravované koryto potoka



Dopravní omezení v souvislosti
s rekonstrukcí autobusových
zastávek na Oulehle

Jak jsem Vás již informoval v předchozím článku, o prázdninách dojde k zásadní rekonstrukci autobusových zastávek na Oulehle. V této souvislosti budou u křižovatky na
Oulehle některá dopravní omezení. Doprava v opravovaném úseku bude kyvadlová, řízená
semafory. Budou přesunuty autobusové zastávky. Zákaz vjezdu bude ke škole i do ulice
Zákostelí. Vjezd sem bude možný pouze ve směru od kostela. Nebude možno vyjíždět ze
sídliště Oulehla na hlavní silnici Lysice – Kunštát, umožněn bude pouze vjezd na Oulehlu.
Výjezd bude ulicí Pod Hvozdcem. Situace se bude operativně měnit, jak budou práce postupovat. Do konce prázdnin bude vše hotové. Prosím Vás v této záležitosti o pochopení
a shovívavost. Věřím, že výsledek bude stát za to.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
4-6/2017
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Možnost zakoupení triček
a samolepek se znakem
městyse Lysic

Nabízíme občanům možnost zakoupit si
trička a polokošile se znakem městyse Lysic.
Dámská trika jsou v barvě světle modré až tyrkysové a růžové, polokošile pak zelené. Pánská v
barvě červené a zelené a polokošile černé. Cena
za tričko je 150,- Kč, za polokošili 360,- Kč. Trička jsou pouze potištěna, polokošile mají znak
vyšitý, proto ten cenový rozdíl. Cena je pouze
nákladová. Pokud budete mít zájem, je možné
se na oblečení podívat a případně je objednat
u paní Kyrczové na podatelně úřadu městyse.
Obdobně je na podatelně možno zakoupit i
samolepky na auto se znakem městyse Lysic za
cenu 50,- Kč.



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 109 – 29. 3. 2017
-

-

-
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rada schválila nejvýhodnější nabídku na výměnu oken na bytovém domě č. p. 150 –
nám. Osvobození a č.p. 271 - Štěchovská a v budově knihovny firmy SULKO, Zábřeh,
schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníků na ulici Halasova s firmou Karel Porč, s.r.o.,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, příp. VN SKLADY ZEAS“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč
bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Badalky, DP Bednařík“
dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 1.000,- Kč bez DPH,
schválila vypsání výběrového řízení na akci „Výstavba nových inženýrských sítí na
Horkách a Doubku“,
schválila vypsání výběrového řízení dle předložené dokumentace na akci: „Autobusová zastávka a zpevněné plochy ulice Oulehla Lysice“,
Lysický zpravodaj

-

schválila vypsání výběrového řízení na pracovníka údržby městyse,
schválila na výkon technického dozoru investora na plánované akce: Kanalizace Horky a Doubek a na zastávky na Oulehle Ing. Jana Brázdu, Blansko.

Rada č. 110 – 5. 4. 2017
-

-

rada schválila uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s ČR – Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský, Brno dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem
smlouvy je pacht pozemků parc. č. 6535, 7072, 7073 a 7074 v obci a k.ú. Lysice
o celkové výměře 59 504 m2 za účelem provozování zkušební činnosti. Pachtovné se
stanovuje dohodou ve výši 3.000,- Kč/ha/rok,
schválila dodatek smlouvy o dílo č. 2 na rekonstrukci radnice dle předloženého soupisu,
schválila přidělení bytu v bytovém domě čp. 549 na Oulehle pí Entlerové,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku na Horkách od p. Peřiny, Svratka,
vzala na vědomí protokol o auditu smlouvy s firmou EKO-KOM – bez závad,
vzala na vědomí žádosti o byt městyse od p. Škrabala, Lysice a od pí Bohatcové, Kunštát,
vzala na vědomí žádost p. Hubinského o odkoupení pozemku p.č. 7094 a nedoporučila zastupitelstvu prodej tohoto pozemku.

Rada č. 111 – 12. 4. 2017
-

-

-

rada odsouhlasila vyřazení nepotřebné zastaralé dýchací techniky z hasičské zbrojnice a její prodej městysi Lomnice za ceny dle přílohy.
Láhev tlaková k DP
cena: 351,- Kč /ks, rok pořízení: 1984
Maska k dýchacímu přístroji
cena: 200,- Kč/ks, rok pořízení: 1985
Dýchací přístroj SATURN
cena: 8.587,- Kč/ks, rok pořízení: 1983
Dýchací přístroj SATURN S5
cena: 2.840,- Kč, rok pořízení: 2007
schválila vyřazení z inventury a následný prodej zastaralé nepotřebné dýchací techniky.
Dýchací přístroj SATURN - 4ks, požadovaná prodejní cena 3.000,-/ks
Maska k dýchacímu přístroji kandahár - 4ks, požadovaná prodejní cena 500,-/ks
Láhev tlaková k DP - 2 ks, požadovaná prodejní cena 200,-/ks
Celková cena 14.400,- Kč,
schválila zapojení základní školy do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách v JmK,
schválila neprodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v obecním bytovém domě čp.
662 v ul. Halasova,
vzala na vědomí žádost p. Trávníčka a sl. Sehnalové o koupi stavebního pozemku
městyse na Horkách,
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-

vzala na vědomí žádost pí Kubové, Brno o koupi stavebního pozemku městyse na
Horkách,
schválila prodejní cenu plastových samolepek se znakem městyse Lysic ve výši 50,- Kč/ks,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od sl. Dostálové, Lysice.

Rada č. 112 – 19. 4. 2017
-

-

rada rozhodla přijmout do pracovního poměru pracovníka údržby p. Kristiana Nawrockého na dobu určitou od 1. 5. do 1. 10. 2017 se zkušební lhůtou 3 měsíce,
vzala na vědomí žádost o dotaci na provoz od FC Lysice (malá kopaná) ve výši
10.000,- Kč, v rozpočtu městyse byla tato částka již dříve schválena,
vyhodnotila předložené nabídky v rámci nabídkového řízení na pořízení parket do
obřadní síně městyse a vinylu do přípravny. Ze tří nabídek byla vybrána jako vítězná
nabídka od firmy RENOVA,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek městyse na Horkách od p. Daňka a sl.
Pokorné, Brťov.

Rada č. 113 – 26. 4. 2017
-

-

-

rada schválila podpis smlouvy o dílo na rekonstrukci chodníku na ulici Žerůtská
s firmou ZEMAKO, s r.o.,
projednala zprávu o letošním ročníku mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku městyse od p. Tlamky, Okrouhlá,
schválila provedení zdravotních, redukčních a stabilizačních zásahů na stromech
v Lysicích původně určených ke kácení dle projektu firmy SAVETREES firmou Milan
Dvořáček – Péče o stromy,
schválila provedení oprav na požární nádrži na Horním náměstí firmou TEKOSTAV,
spol. s r.o., Lysice,
projednala vyhodnocení nabídek na akci: Autobusová zastávka a zpevněné plochy ul. Oulehla a schválila podpis smlouvy s vítěznou firmou STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno,
vyhodnotila nabídky na vybavení kanceláří po rekonstrukci a rozhodla o zadání
zpracování následovně:
kancelář matriky – Stolařství Miloš Koláček
kancelář starosty – Stolařství Kratochvil
kancelář podatelny a pokladny – Truhlářství Homolka
neodsouhlasila žádost o snížení nájemného na koupališti od pí Polyákové,
vzala na vědomí žádost o prodej stavebního pozemku městyse od pí Výduchové, Brno,
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Úpravy ploch v parku u „Liďáku – Lysice“.

Rada č. 114 – 3. 5. 2017
-

10

rada schválila předložený návrh provozu MŠ v měsících červenec a srpen 2017,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku městyse na Horkách od pí Pernicové, Rájec – Jestřebí a od p. Koupého, Černá Hora,
vzala na vědomí žádost ČSZ Lysice o poskytnutí dotace na činnost na rok 2017 ve
výši 8.000,- Kč. Částka byla již dříve schválena v rozpočtu městyse,
Lysický zpravodaj

-

vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Nejezchlebové,
neschválila žádost o příspěvek na provoz linky bezpečí,
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH.

Rada č. 115 – 10. 5. 2017
-

rada projednala zprávu o hospodaření s byty městyse,
odsouhlasila žádost p. D. Tejkala o povolení stánkového prodeje a hudební produkce
v parku v době pouti od 23. do 25. června 2017.

Rada č. 116 – 17. 5. 2017
-

-

-

-

-

projednala pronájem areálu fotbalového hřiště na Oulehle zájmovému spolku Boskovice „Žijeme hrou“. Schválila pronájem pozemků parc. č. 6356 - ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha o výměře 13 648 m2, parc. č. 6355 - zahrada o výměře
61 m2, parc.č. 846/171 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 816 m2 a části parc. č.
st. 529 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti,
a to části přízemí budovy tvořené šatnami a příslušenstvím. Nájemné se stanovuje ve
výši 500,- Kč/rok,
schválila pronájem části pozemku městyse parc. č. 6684 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 025 m2 p. Macháčkovi, Lysice. Nájemné stanovila ve výši 500,Kč/rok,
schválila Dodatek smlouvy č. 1 o dílo s firmou TEKOSTAV., spol. s r.o. na provedení
víceprací na opravě požární nádrže,
vzala na vědomí zprávu ČŠI o průběhu a výsledku kontrolního šetření na Základní
škole E. Beneše Lysice. Zadala starostovi úkol osobně poděkovat řediteli školy za dosažené výsledky,
schválila Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 1. 2017 s firmou VEGASPOL v.o.s., Brno upravující dílčí termíny plnění,
jmenovala komisi na otevírání obálek na předložené nabídky na pořízení dopravního
automobilu pro SDH Lysice ve složení: Mgr. Pavel Dvořáček, Ing. Zuzana Polická
a Aleš Bohanus. Náhradník Mgr. Radek Kratochvil,
schválila poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci akce: „Lysice – optimalizace
tlakového pásma ATS Štěchovská“ ve výši 1.892.200,- Kč.

Rada č. 117 – 31. 5. 2017
-

rada projednala zprávu p. Müllera o připravenosti letního kina na sezónu,
schválila účetní závěrku Základní škole Edvarda Beneše Lysice, za účetní období
2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016,
schválila účetní závěrku Mateřské škole Lysice, za účetní období 2016 sestavenou ke
dni 31. 12. 2016,
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2016. Souhlasí se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu městyse Lysice přijmout následující usnesení:
Zastupitelstvo městyse Lysice souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradou,
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-

-

-

-

schválila výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávky: „Městys Lysice – dopravní automobil“. Vítěznou firmou je PROGRES
SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o., Masojedy - Český Brod, na dodání 1 ks dopravního
automobilu + požárního přívěsu nákladního,
odsouhlasila umístění a provedení stavby kabelové přípojky NN pro rodinný dům
čp. 80 v ulici Boskovická v Lysicích do pozemku parc. č. 178/1 ve vlastnictví městyse
Lysic dle předložené projektové dokumentace,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Urbanové, Svitávka,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku městyse od manželů Kaprových, Ostrava,
schválila Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na rekonstrukci radnice dle předloženého návrhu,
schválila Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené s Ing. Jiřím Bočkem na výkon TDI na
stavbě „Lysice – stavební úpravy objektu radnice“ dle předloženého návrhu,
schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou JEHA SERVIS s. r. o., Šošůvka na dodávku
a montáž systému Měření a regulace ústředního topení realizovaného v rámci stavby
„Lysice – stavební úpravy objektu radnice“ dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí protokol o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS
pro výstavbu RD“, schválila podpis smlouvy o dílo s vítěznou firmou MERTASTAV s.
r. o., Předklášteří, jejímž předmětem je novostavba nových inženýrských sítí – oddílné kanalizace a vodovodních řadů v ulicích Horky a Doubek v Lysicích,
odsouhlasila výměnu poškozeného starého sporáku v jednom z bytů v bytovém
domě městyse čp. 664 v ulici Halasova,
schválila výměnu vadného radiátoru v jednom z bytů v bytovém domě městyse čp. 5
v ulici Zámecká,
schválila odměnu řediteli ZŠ E. Beneše Lysice,
schválila opravu obecní komunikace od státní silnice k nemovitostem Reichelových
v návaznosti na budovanou komunikaci od Lysic na Pernou dle předloženého návrhu.

Rada č. 118 – 7. 6. 2017
-
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rada projednala zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek městyse od pí Entlerové,
schválila podpis darovací smlouvy mezi panem Markem a Tomášem Reichelovými
a městysem Lysice, kterou se dárci podílejí 50 % na opravě obecní komunikace na
Perné,
schválila pořádání hudební produkce na koupališti v termínech 17. a 24. června, 15.
července, 5., 12. a 26. srpna,
schválila přijetí dotace z rozpočtu JmK ve výši 25.000,- Kč na úpravu a dovybavení
knihovny v Lysicích,
vzala na vědomí návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny od pí Valáškové a zařadila do plánovaných požadavků na nový územní plán,
rozhodla o přidělení volného bytu v čp. 662 v ulici Halasova pí Kotlánové.
Lysický zpravodaj

Rada č. 119 – 14. 6. 2017
-

rada vzala na vědomí žádost o byt manželů Bartošových, Bedřichov,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek městyse na Horkách od p. Němečka,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na „Zlepšení materiálně technického vybavení jednotky – výstroj, věcné prostředky požární
ochrany, zásahový tablet, prostředky první pomoci“ ve výši 105.000,- Kč.

Rada č. 120 – 21. 6. 2017
-

rada projednala zprávu pí Kyrczové o vybírání poplatků za psy,
rozhodla o přidělení volného bytu městyse v čp. 5, ul. Zámecká pí Graciasové
projednala přípravu pouti,
schválila smlouvu o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse pro spolky a organizace dle
jejich požadavků,
projednala zprávu o kontrole na úseku matriky - bez závad,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Řehořové, Černá Hora,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Hromádkové, Hodonín.

Rada č. 121 – 28.6.2017
-

-

rada projednala žádost o pronájem pozemků kolem rybníka na Perné a pronájem
těchto pozemků neodsouhlasila,
schválila uzavření smluv o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího
provozu s majiteli pozemků dotčených stavbou kanalizace v souvislosti se stavbou nové
ČOV,
schválila finanční dar pro starostu Mgr. Pavla Dvořáčka,
projednala podmínky prodloužení smlouvy na hostování lunaparku na lysickou pouť
od pana Doležala na další roky,
vyhodnotila průběh pouti a dodržování podmínek při pořádání veřejných akcí



Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 21 – 27. 4. 2017
-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo hospodaření městyse za období 1-3/2017,
schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2017,
vzalo na vědomí informace o koncertech Concentus Moraviae v roce 2017
schválilo inventarizační zprávu za rok 2016,
schválilo koupi pozemku pro výstavbu cesty k nové ČOV parc. č. 6784 - orná půda o
výměře 586 m2 v obci a k.ú. Lysice z výlučného vlastnictví pí Peterkové, Brno za cenu
100,- Kč/m2,
neodsouhlasilo prodej obecního pozemku p. č. 7094 v k. ú. Lysice ani pozemku p. č.
363 v k. ú. Lysice p. Hlubinskému za účelem rekreace,
schválilo bezúplatný převod stavby „Polní cesty C4b a C5 k.ú. Lysice“ v pořizovací hodnotě
4.888. 810,50 Kč z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, Praha do majetku městyse Lysic,

4-6/2017
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-

na základě doporučení hodnotící komise schválilo vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Autobusová zastávka a zpevněné
plochy Oulehla, Lysice“ firmu STRABAG a. s., Odštěpný závod Brno. Komise vybírala z nabídek tří firem: PORR, a.s., Holcner – Doprava, s.r.o, a Strabag, a.s.

Zastupitelstvo č. 22 – 26.6.2017
-

-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo hospodaření městyse za období 1-5/2017,
schválilo rozpočtové opatření č. 3/2017,
odsouhlasilo celoroční hospodaření městyse, a to s výhradou,
schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016,
schválilo účetní závěrku městyse za rok 2016,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru,
vzalo na vědomí zprávu o provozu sběrného dvora,
vzalo na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezonu 2017,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti sociální a bytové komise,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2017,
schválilo vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Lysice –
ulice Horky, Doubek – IS pro výstavbu RD“ firmu MERTASTAV, Předkláštěří ,
neodsouhlasilo prodej pozemků parc. č. 7072, 7073, 7074 ostatní plocha, ostatní komunikace v Lysicích Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému
Lysice,
neschválilo pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle pro zřízení cukrářské výrobny dle žádosti pí.Kotlanové a pí.Ondrové,
neschválilo pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle Lysickému
jablíčku z. s., pro zřízení dětské skupiny,
rozhodlo ponechat nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle v původním
stavu, tj. jako restaurace, pro využití při akcích konaných na hřišti (fotbalový turnaj,
hasičské závody, fotbalové zápasy).



Aktualizace přihlašovacích
karet psů

Vážení občané,
z důvodu narůstajícího počtu nalezených psů v Lysicích, volně pobíhajících psů bez
identifikační známky a následného dohledávání majitele psa, dojde v letošním roce k
aktualizaci přihlašovacích karet psů.
Při dohledávání majitele psa zjišťuji, že poplatník vlastní už jiného psa, než kterého
před lety nahlásil do karty, případně na sebe neuvedl telefonní kontakt atd.
Proto budou v následujících měsících všichni poplatníci postupně obesláni novým
formulářem Ohlášení k místnímu poplatku ze psů, ve kterém uvedou své jméno a pří14
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jmení, datum narození, popř. rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, telefonní kontakt,
dále údaje o držených psech – plemeno, pohlaví, barvu, stáří psa, odkdy je pes držen
a číslo známky, kterou pro psa obdrželi při
přihlášení psa na našem úřadě. Tuto známku má mít pes trvale upevněnou na obojku, abychom v případě zaběhnutí psa, byli
schopni psa identifikovat a následně kontaktovat majitele.
Vyplněné formuláře poplatníci vrátí
zpět na úřad městyse.
Místní poplatek ze psů upravuje zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a Obecně závazná vyhláška obce Lysice č. 4/2012
o místních poplatcích. Přímo §14a, odst. 3 ustanovuje, že dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
Alena Kyrczová, správa místních poplatků



Informace z úřadu městyse



Knihovna informuje

-

termíny svozu domovního odpadu: ST 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10.
další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 6.9., 27.9.
všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách městyse
www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu

Oznamuji všem čtenářům, že v době uzavírky knihovny proběhla v knihovně výměna
oken. Zbývají ještě vyměnit okna ve výstavní síni. Po dokončení prací proběhne plánovaná
výstava obrazů Kristýny Havlíkové. Termín bude upřesněn.
Během měsíce dubna a května navštívily knihovnu děti z MŠ. Četli jsme pohádky, ukázali
si, jak funguje hrací knížka. Věnovali se ročním obdobím a jejich zvykům, pranostikám. Připomněli si autory lidových pohádek, mluvili o nadpřirozených bytostech a kouzelných předmětech. Posledním tématem byla bezpečnost dětí – jak se chovat u vody, na horách, v lese,
úrazy aj. Malým předškolákům jsem popřála hezké prázdniny a hodně úspěchů ve škole, do
které se už všichni moc těší.
21. 5. proběhla v knihovně pro žáky prvních tříd beseda „ Hrátky s písmenky.“ Ukázali
jsme si, jak taková čárka nebo háček, přidání či odebrání písmenka dokáže měnit slova. Děti
přiřazovaly k písmenkům správné obrázky, skládaly slova ze slabik, luštily rébusy a ještě jsme
stihly přečíst krátkou pohádku.
4-6/2017
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8. 6. byl významným dnem pro prvňáčky, kteří přišli do knihovny s paními učitelkami
Olgou Tejkalovou a Pavlou Nesnídalovou do Království knih, kde byli slavnostně pasováni na
čtenáře. Role pana krále se ujal sám pan starosta Lysic Pavel Dvořáček. Děti nám nejen předvedly, že už umí číst, ale přidaly i hranou pohádku a zazpívaly písničku. Jako památku na tento
den si domů odnesly Pasovací list, dárkový poukaz na registraci do knihovny a především knihu “Lampálie v Lampálii“, kterou nelze nikde zakoupit a která byla vydána k projektu: „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“. Nešetřili jsme chválou, protože dětem se program opravdu
povedl. Na závěr jsme jim popřáli, aby je čtení neomrzelo a knihy je provázely celým životem.
Ve stejný den v odpoledních hodinách se konalo závěrečné vystoupení dětí z kurzu „Příběh v hudbě aneb hudba v příběhu“. Děti nám předvedly všechno to, co se během 14 lekcí
naučily. Kurz byl úspěšný a v příštím školním roce se můžete těšit na jeho pokračování.
O dokumentaci probíhajících akcí se postaral pan Fiala a fotografie si můžete prohlédnout
ve fotogalerii na webových stránkách knihovny.
VÝPŮJČNÍ DOBA V DOBĚ PRÁZDNIN
PO 9.00 - 11.00
12.00 - 16.00
ÚT 9.00 - 11.00
13.00 - 17.00
ČT
13.00 - 17.30
Knihy z dětského oddělení je možné vracet i v půjčovní době oddělení pro dospělé.
V DOBĚ OD 17. – 28. 7. JE KNIHOVNA UZAVŘENA.
Přeji všem čtenářům knihovny hezké léto plné slunce a odpočinek s krásnou knihou v ruce.
Knihovna městyse Lysic zahajuje v letošní sezoně letní půjčovnu časopisů a brožur na
koupališti. Návštěvníci si mohou u vstupu na koupaliště zapůjčit časopisy a brožury, které
při odchodu zase vrátí. Přeji všem příjemné čtení.
Miroslava Libichová, vedoucí knihovny



STÁTNÍ ZÁMEK LYSICE
Kalendář kulturních akcí 2017
červenec, srpen, září

do 31. 10. - Obrázky (a nejen) pro radost
mezinárodní výstava naivního umění, velká výstavní síň v předzámčí, vstupné: 60/40 Kč.
do 27. 7. – Pařížské zlomky Dalimilovy kroniky
výstava tapisérií Věry Mičkové, renesanční salónek vedle pokladny, vstup volný,
vernisáž 3. 5. v 17 hod.
8. 7. – Bude to jinak
koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, ve 20.00 hod., 1. nádvoří zámku, vstupné 400 Kč.
Předprodej v návštěvnické pokladně zámku.
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16. 7. a 23. 7. - Komentovaná prohlídka zámecké zahrady
a zahradnictví s fíkovnou a oranžerií, v 10.30 a v 15.30 hod., vstupné 80/60 Kč.
29. 7. – Zámkem s kastelánkou
netradiční noční prohlídka zámku vedená jeho kastelánkou, začátek ve 20.00 a 22.00 hod.,
vstupné: 150/110 Kč. Rezervace nutná – tel. 516 472 235.
30. 7. - 3. 9. – Kousek Itálie - obrazy Magdaleny Říčné,
vernisáž 30. 7. v 17 hod., renesanční salónek vedle pokladny, vstup volný.
5. 8. – Komentovaná prohlídka zámecké zahrady
a zahradnictví s fíkovnou a oranžerií v 15.30 hod., vstupné 80/60 Kč.
13. 8. – Komentovaná prohlídka zámecké zahrady
a zahradnictví s fíkovnou a oranžerií v 10.30 a 15.30 hod., vstupné: 80/60 Kč.
19. – 25. 8. - Mezinárodní pracovní setkání
naivních a amatérských umělců
(v prostorách nádvoří a zámecké zahrady můžete vidět autory při tvorbě).
26. 8. – Hradozámecká renesanční a ohnivá noc
- oficiální program Roku renesanční šlechty.
Ohňová show na vnitřním nádvoří a prohlídky zámku nejen se šermem.
Začátky v 19.15, 20.00 a 21.00 hod. Vstupné: 150/110 Kč.
Na prohlídky zámku v rámci Hradozámecké noci je nutná rezervace na tel. 516 472 235.
1. - 3. 9. – Jiřiny a pimprdlata
tradiční výstava květinových aranžmá z jiřin, tentokrát netradičně s loutkami jako
součást I. prohlídkového okruhu, vstupné: 130/90 Kč.
2. - 3. 9. – Pěstitelská přehlídka jiřin v zámecké oranžerii
Vstupné dobrovolné.
5. 9. - 1. 10. - Když si můj dědeček babičku bral …
výstava o svatbách a ke svatbám v historii, v renesančním salonku vedle pokladny,
vstup volný.
17. 9. - Svatební show
vše ke svatbám, svatební veletrh, odpolední program s módní přehlídkou v zámecké
zahradě, vstupné dobrovolné.
tel. 516 472 235
více o nás najdete na: www.zamek-lysice.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
4-6/2017
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Omluva



Nabídka výuky

HVB při KDU-ČSL v Lysicích zveřejnila v minulém čísle Lysického zpravodaje chybný seznam dárců, kteří přispěli do sbírky pod vánočním stromem. Jednalo se o seznam z roku 2015. Aktuální seznam
dárců poslední vánoční sbírky je zveřejněn na webových stránkách
městyse v rubrice „hlášení rozhlasu“. Tímto se všem omlouváme.
Za HVB při KDU-ČSL Jaroslav Macků

-

RUSKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK PRO CIZINCE

Za velmi výhodných podmínek – soukromě!
-

LITERÁRNĚ HUDEBNÍ POVÍDÁNÍ
Mgr. Marie Kubátová, tel.č. 777 066 038



LETNÍ KINO LYSICE - program

ČERVENEC 2017
Den
So
Po
Út
St
Út
St
Čt
Pá
Út
St
Čt
Pá
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Dat.
1.7.
3.7.
4.7.
5.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
18.7.
19.7.
20.7.
21.7.

Čas
21:30
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:15
21:00
21:00
21:00
21:00

Film
Trollové
Assassin’s Creed
Instalatér z Tuchlovic
Anděl páně 2
xXx: Návrat Xandera Cage
Ostravak Ostravski
Tajný život mazlíčků
Všechno nebo nic
Pohádky pro Emu
Zpívej
Manžel na hodinu
La la Land
Lysický zpravodaj

SRPEN 2017
Den
Út
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Út
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Dat.
1.8.
2.8.
3.8.
4.8.
8.8.
9.8.
10.8.
11.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
29.8.
30.8.
31.8.
1.9.

Čas
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:45
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Film
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Logan: Wolverine
Fantastická zvířata a kde je najít
Masaryk
Pes Ro(c)ku
Miluji tě modře
Rogue One: Star Wars story
Spojenci
Špunti na vodě
Ghost in the Shell
Divoké vlny 2
Zahradnictví: Rodinný přítel
Pasažéři
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Velká čínská zeď
Moonlight
Psí poslání
Rychle a zběsile 8
Kráska a zvíře
Špunti na vodě
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři. Příspěvky
přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (tel.: 516 472 210, mobil: 724189208, e-mail: matrika@ mestys.lysice.
cz). Příspěvky zasílané e-mailem musí být zpracovány ve formátu A4 na výšku, text ve WORDU a obrázky
ve formátu jpg. Za změny programů kulturních a společenských akcí odpovídají pořadatelé. Anonymy
nezveřejňujeme! Číslo 4,5,6/2017 vychází v Lysicích v červnu 2017. Vydává městys Lysice, Horní náměstí 157,
pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava
zdarma
20Tiskárna Brázda – www.TiskarnaBrazda.cz.
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