Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
22.
Datum konání:
26. červen 2017
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:30 hodin
Knihovna Lysice
Místo konání:
Konec jednání:
19:30 hodin
Přítomni:
Čechman, Dvořáček, Fojt, Fojt ml., Horáková, Němec,
Studýnková, Šmerda, Šrámek, Tejkal, Tejkalová, Vinter
Omluveni:
Kratochvil, Krška, Sehnal
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Němec, Šmerda
Zápis vyhotoven dne :

28.06.2017

Č.j.:1871/2017/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 21. zasedání ZML ověřil pan Fojt ml. a paní Ing. Mgr. Horáková a nevznesli
připomínky.

1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 17:30 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu:
Bod č. 12. Zpráva sociální a bytové komise
Bod č. 13. Zpráva o připravenosti letního kina na sezónu 2017
Bod č. 14. Vyhodnocení veřejné zakázky „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS pro
výstavbu RD“
Bod č. 15. Žádost o odkup pozemků parc. č. 7072, 7073, 7074 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Lysice
Bod č. 16. Pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 12 přítomných pro.
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2. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Studýnková – prosím o zopakování termínů zábav na koupališti.
Odp. Mgr. Dvořáček – v červnu už zábava proběhla, potom bude 15.7., 5.8, 12.8. a 26.8.
a paní Bártová to ví, sdělil jsem jí to emailem.
p. Němec – co byla ta linka bezpečí, jak se neschválil příspěvek na její činnost?
Odp. Mgr. Dvořáček – Linka bezpečí obesílá všechny obce, je to nějaký celostátní projekt,
chtěli jakýkoliv příspěvek na činnost, tak jsme se rozhodli, že tato oblast je podporována
dostatečně z jiných zdrojů a další příspěvek jim neposkytneme.
Mgr. Studýnková – jaké je to nové hasičské auto ?
Odp. Mgr. Dvořáček – auto se teprve vyrábí, je na zakázku, bude to na podvozku Fiat
Ducato.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3. Hospodaření 1-5/2017 – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse za období 1-5/2017 dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro ...12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

4. Rozpočtové opatření č. 3/2017 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Ing. Mgr. Horáková – odchyt psů – co vás přimělo k nákupu odchytového materiálu a
proškolení lidí k odchytu psů? Jak se to řešilo dřív? Nějakou službou?
Odp. Mgr. Dvořáček – odchyt psů se službou nezajišťoval. Nelze najít komerčně nikoho,
kdo by psy odchytával. Když jsem někoho hledal, našel jsem nejbližší firmu v Českých
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Budějovicích. Městská policie Boskovice nebo Blansko odchytává psy, ale ani město
Blansko ani město Boskovice s námi nechce uzavřít veřejnoprávní smlouvu na odchyt
psů. Zatím jsme měli v obci jen letos šest nebo sedm toulavých psů, které jsme vždy
zavřeli do kotce na dvoře radnice a majitelé si je vyzvedli. Bohužel, kdyby bylo nějaké
zvíře agresivní, nemáme jak je odchytit a zabezpečit, proto jsme nechali proškolit zatím
dva lidi, kteří budou schopni taková zvířata odchytit. Doufám, že to nebude nikdy potřeba.
Mám špatnou zkušenost s agresivním psem, když umřela paní Kalivodová a zůstali po
ní nezajištění psi. Jeden ležel před chatou a nechtěl majitele pustit ven, byl agresivní,
volal jsem kvůli tomu policii, ta mi bohužel řekla, že zajistit odchyt toulavých psů je
povinností obce a k případu nepřijela.
Mgr. Studýnková – jak to dopadlo se psy u chaty na Štěchovské?
Odp. Mgr. Dvořáček – psi tam stále zřejmě jsou, asi je to v pořádku a jsou zabezpečeni,
protože zatím neutekli a nic bližšího nevím.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2016 – Mgr. Dvořáček

Diskuze: 0
Usnesení: ZML souhlasí s celoročním hospodařením, a to s výhradou.
Hlasování: Pro …..12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016
– Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok
2016.
Hlasování: Pro …..12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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7. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2016 – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2016
Hlasování: Pro …12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

8. Zpráva finančního výboru – p. Fojt ml.
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

9. Zpráva o provozu sběrného dvora – p. Fojt ml.
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – chtěl bych pracovníkům sběrného dvora poděkovat, odvádí dobrou
práci, svážení bioodpadu je taky náročné, je vidět, že lidé už tolik na podzim odpad nepálí
a není v Lysicích tolik kouře a zápachu.
p. Fojt ml. – ano, pálení listí a odpadu na podzim hodně ubylo.
Ing. Mgr. Horáková – nešlo by svážet plasty z domácností? Plastů je mnohem víc než
komunálního odpadu, nešlo by např. jednou měsíčně svážet plasty? Teď je samozřejmě
odvážíme do kontejneru, ale množství plastů neustále narůstá.
Odp. Mgr. Dvořáček – plasty lze dávat do kontejnerů nebo do sběrného dvora.
p. Tejkal – máme po obci kontejnery na sklo, na plasty, ale nemáme kontejner na papír.
Vím, že můžou lidé papír vozit do sběrného dvora, ale je hodně dotazů, proč není v obci
kontejner na papír.
Odp. Mgr. Dvořáček – to je historická záležitost, která tu funguje, domnívám se, že je to
mimo jiné i z toho důvodu, aby se papír nosil do školy.
Mgr. Studýnková – když jsem tento dotaz měla před čtyřmi lety, bylo mi odpovězeno, že
papír létá a dělá nepořádek po obci. Byly by třeba aspoň dva kontejnery.
p. Tejkal – je to problém spíš starších lidí, kam mají papír dát.
p. Čechman – papír se dá odevzdat i do výkupny v areálu ZEASu.
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p. Ondrová – dá se řešit to, čím na podzim večer lidé topí? Dá se to nějak zkontrolovat?
Mgr. Dvořáček – stát na to přijal zákon, není to věc obce, měla by to řešit Česká inspekce
životního prostředí, můžou jít na kontrolu přímo do domu a podívat se čím lidé topí.
p. Ondrová - nejhorší situace je na podzim na Badalce, jde o to, že ti konkrétní lidé
nemají ani bojler a vytápí spalováním odpadků celý dům.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o provozu sběrného dvora dle předloženého
návrhu.
Hlasování: Pro ....12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

10. Hospodaření v lesích městyse – p. Fojt
Diskuze : 0
Usnesení : ZML bere na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

11.

Zpráva o připravenosti koupaliště na sezonu 2017 – Mgr. Dvořáček
Diskuze : 0
Usnesení : ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezonu 2017 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ….12...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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12.

Zpráva sociální a bytové komise – Mgr. Dvořáček
Diskuze : 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu sociální a bytové komise dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro ....12.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

13. Zpráva o připravenosti letního kina na sezónu 2017 – Mgr. Dvořáček
Diskuze : 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2017
dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

14. Vyhodnocení veřejné zakázky „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS pro výstavbu RD“
- Mgr. Dvořáček
Diskuze :
Ing. Mgr. Horáková – co ještě bude platit obec, než to budou stavební pozemky?
Projektanta, kanalizaci, vodu, co ještě dalšího??
Odp. Mgr. Dvořáček – předmětem této zakázky je vybudování splaškové a dešťové
kanalizace a vodovodního řadu, zbývá plyn a elektřina. Rozvod elektřiny si řeší sám
E.ON, obec zaplatí paušál, celkem 150 tisíc korun. Musí se zaplatit tyto inženýrské sítě.
Při budování můžou vzniknout i další vícepráce.
Voda a kanalizace se začnou budovat od 1. září letošního roku.
Ing. Mgr. Horáková – už se ví, jaká bude cena pozemku? Dá se to už předběžně sečíst?
Odp. Mgr. Dvořáček – o ceně bude rozhodovat zastupitelstvo. Předběžně je možno sečíst
náklady - je 22 pozemků, kanalizace a vodovod bude stát cca 6.380.000,- Kč, pak je tam
těch 150 tisíc za elektřinu, následovat bude plyn, komunikace, veřejné osvětlení. Velice
hrubý odhad nákladů je někde kolem 12 milionů, to by byly náklady cca 600 tisíc na
pozemek. Odhaduji, že pozemky nebudeme prodávat levněji než za 1 milion. Až to bude
aktuální, bude se to řešit na zastupitelstvu. Pozemky se snad budou prodávat v prvním
pololetí příštího roku. Trvá, než se to všechno zprojektuje, pak veškerá administrativa
kolem výběrového řízení atd.
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Výběrového řízení se zúčastnila pouze jediná firma, MERTASTAV s. r. o.,
z Předkláštěří, která nabídla cenu 6.376.037,- Kč bez DPH. Projektantem předpokládaná
cena byla 8.445.453,- Kč bez DPH.
Usnesení: ZML na základě doporučení hodnotící komise schvaluje vítěze výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Lysice – ulice Horky, Doubek – IS pro
výstavbu RD“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou firmou MERTASTAV
s.r.o., se sídlem Štěpánovská 1176, Předkláštěří 666 02, IČ 262 474 61.
Hlasování: Pro …..12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

15. Žádost o odkup pozemků parc. č. 7072, 7073, 7074 ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Jde o pozemky tvořící cesty v areálu ÚKZÚZu. Všechny pozemky v areálu, i pod
budovami, patří jiným vlastníkům.
Diskuze :
Ing. Mgr. Horáková – jakou mají motivaci k tomu, aby koupili jen cesty??
Odp. Mgr. Dvořáček – je možné že je to nevědomostí, nebo si řekli, že začnou odkupem
cest, nevím.
Ing. Mgr. Horáková – kolik nabízí za metr?
Odp. Mgr. Dvořáček – to by bylo podle znaleckého posudku, nevím.
Usnesení: ZML nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 7072, 7073, 7074 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Lysice Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu
ústavu zemědělskému dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro ....12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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16. Pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle
Diskuze :
Mgr. Dvořáček – pronájmy má v kompetenci a řeší rada, tohle je taková záležitost, že jsme se
na radě usnesli, že bude lepší, když si zastupitelstvo v tomhle případě tuhle kompetenci
vyhradí. Jde o to, že se nám sešly dvě žádosti o pronájem restaurace na Oulehle. Pan
Brodecký provozování ukončil a restauraci opustil 1.1.2017 a v současné době jsou prostory
volné. Přišly dvě žádosti o pronájem. První podala paní Šárka Ondrová s maminkou Alenou
Kotlanovou. Jejich záměrem je zbudovat cukrářskou výrobnu, případně malou kavárnu. Rada
vzala žádost na vědomí, vyvěsila záměr pronájmu na úřední desku a v poslední den
patnáctidenní lhůty došla na úřad druhá žádost, tentokrát od Lysického jablíčka. Žádají tento
prostor pro vybudování dětské skupiny. Rada předkládá zastupitelstvu tyto dvě žádosti.

Usnesení:
1. ZML bere na vědomí žádosti paní Aleny Kotlanové a Šárky Ondrové a Lysického
jablíčka z. s., o pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle a v souladu s §
84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o tom, zda
vůbec a případně komu budou tyto nebytové prostory pronajaty.
Hlasování: Pro ....12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
A protože tu máme zástupkyně obou stran, prosím o to, aby nám sdělily svou představu s tím,
že návrh rady je, že musí zůstat v pronajatém prostoru veřejné WC, pánské i dámské, pro
případné pořádání akcí na hřišti a nějaký prostor pro výdej nápojů také pro akce pořádané na
hřišti a měsíční nájemné ve výši 3000,- Kč.
p. Ondrová Šárka – My jsme se s mamkou rozhodly, protože pečeme už dlouho dobu a
poptávka je pořád větší, že bychom se cukrařinou začaly zabývat naplno, že bychom začaly
podnikat. Na okrese je cukrářů strašně málo, o naše výrobky by byl velký zájem. V první řadě
bych chtěla říct, že veškeré úpravy prostor si budeme financovat samy, všechno jsme si
zjistily, byly jsme v prostorách s panem Ing. Havelkem, který by nám připravil kompletní
projekt. Ta místnost, s které bychom výhledově chtěly udělat cukrárnu, kavárnu, by byla
samozřejmě k dispozici při různých akcích, jak sportovních, tak hasičských, stejně tak
záchody. Jediná nepřístupná místnost by byla samotná výrobna, do které by z hygienického
hlediska přístup možný nebyl. Nepředpokládáme, že by se na Oulehle uživila kavárna
s celotýdenním provozem, proto máme v plánu jen víkendový provoz.
Ing. Mgr. Horáková – takže pokud byste nedělaly tu místnost pro veřejnost, stačily by vám
prostory poloviční, je to tak?
Odp. p. Ondrová – no, v podstatě ano, ale obec nabízí prostor celý, tak bychom si ho
pronajaly celý, tak jak se nabízí. A stejně bychom potřebovaly prodejní místnost. Takže by to
bez té jedné místnosti nebylo ideální. Místnost se nám bude hodit na prodej koláčů, zákusků,
tak i na přijímání objednávek.
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Mgr. Tejkalová – budete tam pracovat dvě?
Odp. p. Ondrová – ano, budeme dvě.
Mgr. Studýnková – a máte nějakou časovou představu, jak tam dlouho budete? Rok, dva,
deset?
Odp. p. Ondrová – tak samozřejmě pokud bude vše fungovat a bude zájem, chtěly bychom
tam být, co to půjde, pořád. Vzhledem k tomu, že v Lysicích cukrárna není, doufám, že by to
mohlo fungovat.
Mgr. Dvořáček – můj osobní názor je takový, že je to podnikání, které zaměstnává lidi, budou
pracovat samy na sebe, což je bohulibý účel, nic proti tomu nemám. A dávám slovo paní Ing.
Mgr Horákové, aby nám řekla
svou představu.

Ing. Mgr. Horáková – Lysické jablíčko působí v Lysicích od roku 2008 a celou dobu hledáme
vhodné prostory. Momentálně působíme v prostorách fary, kde platíme nájem 32 tisíc Kč
ročně. Máme tam ale omezení takové, že musíme prostory dávat k dispozici farníkům, což by
nám až tak nevadilo, ale jsme omezení tím, že nesmíme nic přebudovat. Pohádková školička
funguje už sedm let. Není možné však splnit podmínky, abychom se stali dětskou skupinou,
registrovanou na ministerstvu práce a sociálních věcí. To s sebou nese spoustu nevýhod, např.
to, že rodiče školičku platí a nemůžou si uplatnit odpočet z daní z toho důvodů, že nejsme
v registru dětských skupin. Dětská skupina je alternativou mateřské školky, umožní
maminkám dřívější nástup do zaměstnání, zájemců o dětskou skupinu je hodně. Maximum je
12 dětí. Proto hledáme volné prostory. Mysleli jsme, že by to šlo např. na sokolovně, oprava
sokolovny však zatím nevypadá reálně. Jiné vhodné prostory nejsou. Prostory na faře bez
přebudování také nejsou pro dětskou skupinu vhodné. Záměru pronájmu na Oulehle jsme si
všimli pozdě, trvalo nám, než jsme si sehnali klíče, šli se tam podívat, pak jsme zjistili, že
prostory jsou pro dětskou skupinu ideální. V prostorách bychom nedělali téměř žádné změny.
Jediné co uděláme, že vybudujeme dvě dětské WC a vymaluje se. Barový pult nám vyhovuje.
WC pro veřejnost také není problém. Hned vedle budovy je dětské hřiště, to je také ideální.
Jediná nevýhoda je, že je to na Oulehle, že tam maminky nevyjedou s kočárky, ale zase
v dnešní době většinou všichni dojíždí autem. Podobná dětská skupina funguje ve Voděradech
a mají plno, teď se mě ptaly maminky z Boskovic, taky by měly zájem o umístění dětí. Další
výhodou je dotace z Evropské unie. Vycházelo by to asi 80 tisíc Kč měsíčně podle
naplněnosti skupiny a docházky dětí. Skupina je plánovaná na dvě učitelky po půl úvazku.
Dítě nemusí chodit celý den. Netvrdíme, že tento záměr vydrží deset let, záleží na počtech
dětí. Není to ani konkurence mateřské školky, jde o malou skupinku dětí. Pokud nám prostory
pronajmete, první krok bude na hygienu, aby nám řekla, co všechno tam musíme upravit,
další by byla úprava záchodů, vymalování. Pokud bychom dostali dotaci z krajského úřadu,
využili bychom ji na nové vybavení. Pokud ne, použili bychom stávající vybavení.
Vybudováním skupiny zajistíme dvě pracovní místa a podpoříme maminky, které chtějí jít
dříve do zaměstnání.
Mgr. Dvořáček – jen bych k tomu řekl nějaké doplňující údaje. Jednak jsem si z matriky
vytáhl údaje o počtu narozených dětí v Lysicích. V roce 2014 se narodilo 28 dětí. To už jsou
teď tříleté děti, které vzali do školky. V roce 2015 21 dětí, v roce 2016 20 dětí a letos za první
pololetí je to 8 dětí. Uvědomme si, že máme školku, která má kapacitu 92 dětí. Jsou tam čtyři
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třídy. Pro lysické děti není problém se ve školce umístit. Letos i v loňském roce vzali všechny
lysické děti.
Mgr. Tejkalová – zaujalo mě, že by sem vozily děti maminky z Boskovic. Docela by mě
zajímalo, jestli je nějaká představa, kolik lysických dětí by do skupiny chodilo a kolik dětí by
bylo vlastně z okolních obcí.
Ing. Mgr. Horáková – bydliště dětí ve školičce nijak neřešíme.
Mgr. Studýnková – do školičky chodí moje dcera, tak to vím. Lysické děti tam chodí 3,
zbývajících 9 je z okolních obcí.
Ing. Mgr. Horáková – ale to je i v mateřské školce, Lysice jsou spádová obec, nemám strach,
že by v následujících letech školka nenaplnila svou kapacitu.
Mgr. Studýnková – já se touhle problematikou nějakou dobu zabývám a je to tak, že součet
lysických dětí chodících do školky, je za poslední tři roky kolem 75. Školka má kapacitu 92.
Tohle bude pravda až do roku 2022 než bude těm dětem narozeným v roce 2016 šest let a
odejdou do školy. Do té doby bude školka plná s tím, že vezme všechny lysické děti plus
zbytek z okolních obcí.
Mgr. Dvořáček – ještě bych chtěl dodat k tomu, co se týče vybavení. Jak Ing. Horáková
říkala, že toho nebude moc potřeba, tak jsem si na stavebním úřadě zjistil, co potřebovali ve
Voděradech, aby vyhověli hygieně. Cituji : šatna, dvě skříně pro pracovníky, dvě dětská WC,
dvě dětská umyvadla, sprchový kout, přebalovací pult s úložným prostorem pro plínky,
umyvadlo pro pracovníka, podlaha opatřena novou keramickou dlažbou, stěny obložené
keramickým obkladem do výše 1,55 m, WC pro pracovnice, úklidová komora s výlevkou,
výdejna jídla opět s keramickým obkladem stěn do výše 1,55 m a terazzovou dlažbou,
kuchyňskou linkou s pracovní plochou, dvojdřezem, baterie se sprškou, umyvadlem, vařičem,
dále lednice, mrazák, mikrovlnná trouba, varná konvice, skříň na lůžkoviny a ručníky,
výměna osvětlovacích těles atd. Vidíte, že to není jen tak, že by se jen vymalovalo.
Ing. Horáková – ale 90% ze zmíněných věcí tam teď je. Taky záleží, kdo přijde z hygieny.
Mgr. Dvořáček – tyto informace mám z hygieny. Od roku 2020 by měly mít nárok jít do
školky i dvouleté děti. Zřejmě by byla zřízena zvlášť třída pro ně, dvouleté děti nemohou být
mezi staršími, potřebují větší péči.

2. ZML schvaluje provedení hlasování tajnou volbou.
Hlasování: Pro …..12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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3. ZML volí volební komisi ve složení:
Jaroslav Čechman, předseda
Mgr. Zuzana Studýnková, člen komise
Zdeněk Fojt ml., člen komise
Hlasování: Pro ….12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

Před hlasováním byl zastupitelům rozdán hlasovací lístek s navrženým usnesením:

1. ZML schvaluje pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle paní Aleně
Kotlanové a Šárce Ondrové pro zřízení cukrářské výrobny s podmínkou, že musí zůstat
zachovány veřejné WC a prostor pro výdej nápojů pro případně konané akce na hřišti a
stanoví nájemné ve výši 3.000,- Kč měsíčně a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování:

…6….pro

…6….proti

…0….zdržel se

Usnesení nebylo přijato

2. ZML schvaluje pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle Lysickému
jablíčku z. s., pro zřízení dětské skupiny s podmínkou, že musí zůstat zachovány veřejné
WC a prostor pro výdej nápojů pro případně konané akce na hřišti a stanoví nájemné ve výši
3.000,- Kč měsíčně a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování:

…3….pro

…9….proti

…0….zdržel se

Usnesení nebylo přijato
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3. ZML neschvaluje pronájem nebytových prostor na fotbalovém hřišti na Oulehle žádnému
z žadatelů a trvá na ponechání prostor v původním stavu, tj. jako restaurace, pro využití při
akcích konaných na hřišti (fotbalový turnaj, hasičské závody, fotbalové zápasy).
Hlasování:

…8….pro

…4….proti

…0….zdržel se

Usnesení bylo přijato.

17. Diskuze:
Mgr. Studýnková – mohla by se dát lavička na nově opravené Horní náměstí? Někam
v prostoru kolem nádrže?
Odp. p. Čechman – zítra ráno tam lavičky dáme. Už jsou připravené.
Mgr. Studýnková – a jak to vypadá s autobusovou zastávkou na Oulehle?
Odp. Mgr. Dvořáček – ve středu se bude předávat staveniště a od 30.6. se začíná stavět.

Mgr. Tejkalová – u cesty z ulice Štěchovské na Badalky chybí zábradlí a lavička.
Odp. Mgr. Dvořáček – zábradlí tam není proto, že tam probíhá terénní úprava na pozemku u
domu soukromého majitele, tak aby se tam dostala technika. A lavička je momentálně dole na
tom pozemku, můžeme ji vrátit nahoru zpět na ul. Štěchovskou.

18. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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