Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
25.
Datum konání:
18. prosince 2017
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
16:30 hodin
zased. místnost ÚM Konec jednání:
Místo konání:
18:20 hodin
Přítomni:
Čechman, Dvořáček, Fojt ml., Horáková, Kratochvil, Krška,
Němec, Studýnková, Šmerda, Šrámek, Tejkal, Tejkalová, Vinter
Omluveni:
Fojt, Sehnal, Šrámek – přítomen od 16.55 h
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Mgr. Studýnková, Šmerda
Zápis vyhotoven dne :

19.12.2017

Č.j. 3576/2017/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 24. zasedání ZML ověřili pan Krška a pan Němec a nevznesli připomínky.
1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 16:35 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu:
Za bod č. 5. se vkládá nový bod č. 6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva a bod č. 7. Projednání darovací smlouvy, ostatní
body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 12 přítomných pro.
V 16.55 h se dostavil pan Šrámek – počet přítomných 13.

2. Projednání vstupu do spolku Sdružení obcí a svazku obcí – Mgr. Dvořáček
Diskuze: Na jednání ZML se dostavil ředitel VAS, a.s., divize Boskovice, pan Ing. Petr
Fiala a pan Viktor Sedlák, ekonomický náměstek divize. Pan Ing. Fiala představil v první
části prezentace společnost VAS, a.s. a její působení v České republice, ve druhé části
prezentace vysvětlil rozdíly mezi oběma modely provozování plánované ČOV – oddílný
model a vlastnický model. Celá prezentace byla už před zasedáním rozeslána všem
zastupitelům k seznámení a je přílohou zápisu. Vstupem do spolku Sdružení obcí a svazků
obcí z. s., bude moci městys Lysice provozovat novou ČOV ve vlastnickém modelu,
neboť spolek spoluvlastní Svaz VKMO s. r. o., který zase 100 % vlastní Vodárenskou
akciovou společnost a. s.
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Usnesení: ZML souhlasí se vstupem do Sdružení obcí a svazků obcí , z. s., a zároveň se
stanovami spolku.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
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....

4. Rozpočtové opatření č. 6/2017 – Mgr. Kratochvil
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2017 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...13........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5. Schválení rozpočtu městyse na rok 2018 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – podrobný rozpočet byl zaslán v elektronické podobě všem zastupitelům,
všichni měli možnost se vyjádřit, proto otvírám diskuzi k tomuto bodu.
Mgr. Kratochvil – čekali jsme, jestli se ještě nějaké spolky neozvou s nějakými požadavky,
nestalo se tak, tak si myslím, že bychom mohli rozpočet v této podobě schválit.
Mgr. Dvořáček – následné případné změny budou řešeny opět rozpočtovými opatřeními.
Ještě dodám, že když budeme schvalovat rozpočet usnesením, tak bych chtěl říct, že
v podmínkách pro dotace jak na novou hasičku, tak i na výstavbu ČOV je, že jak generální
ředitelství HZS, tak i Fond životního prostředí považují za nutné, aby se obec zavázala
dofinancovat projekty nad rámec dotace z vlastních zdrojů. Tak si myslím, že i když s tím
rozpočet počítá, tak bude vhodné přijmout zvláštní usnesení k tomu bodu a zavázat se
k dofinancování těchto staveb.
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Na ČOV máme v rozpočtu 20 937 000 Kč, na hasičku 7 390 000 Kč, teď momentálně je
situace taková, že přinesli Janíkovi předběžný rozpočet a ten se nám „trochu“ oproti
původnímu předpokladu nafoukl, takže se blížíme ke 20 milionům Kč, pokusíme se
to nějakým způsobem srazit. Hasička bude dražší, než jsme si původně všichni mysleli.
Stavbu výrazně prodražuje podloží, v plánovaném místě je bláto, musí se stavět na pilotech.
Dále je tam výškový rozdíl v terénu oproti okolním pozemkům, který je nutno vyrovnat
opěrnou zdí z železobetonu, která opět stavbu prodražuje. Sám z toho žádnou radost
nemám. Ale na věc je třeba se dívat tak, že obdržíme dotaci ve výši 7,5 milionu korun.
Pokud by se nepostavila hasička teď s touto podporou, nepostavila by se zřejmě nikdy.
p. Šmerda – a jiná varianta neexistovala? Postavit hasičku jinde?
odp. Mgr. Dvořáček – tohle místo je v územním plánu 50 let, nad tím se nijak nepřemýšlelo
p. Šmerda – a počkat se nemůže?
odp. Mgr. Dvořáček – to bychom promeškali dotaci a nedostali bychom vůbec nic
Mgr. Studýnková – je to hrozná částka, za takové peníze postavíme i čističku
Ing. Mgr. Horáková – je to dražší než sokolovna
Mgr. Kratochvil – sokolovna, to je teď, bohužel, mrtvý bod, na hasičku obdržíme alespoň
částečnou dotaci. Na sokolovnu bohužel není nic.
Ing. Mgr. Horáková – zajímalo by mě, jak je to časově myšleno, když se teď postaví
čistička, pak hasička, kdy budou nějaké volné prostředky na sokolovnu?
Opd. Mgr. Dvořáček – čistička by se měla dokončit až v roce 2020
Ing. Mgr. Horáková – máte někdo odhad, kolik oprava sokolovny bude stát? Sokolovna je
a bude potřeba, mluví se o zavření Lidového domu, kde všechny akce budou? Pouštíme se
do čističky, do hasičky, proč ne do sokolovny?
Odp. Mgr. Kratochvil – musíme si uvědomit priority. Teď je nejdůležitější čistírna
odpadních vod, na druhém místě je hasička. Prostory hasičů jsou dlouhodobě nevyhovující,
nové dopravní auto jim stojí venku a hlavně je teď na to možnost získat dotaci, tak ji přece
logicky nebudeme odmítat. Tak se prioritně teď vybuduje tohle a pak budeme přemýšlet,
kde seženeme peníze na opravu sokolovny.
p. Tejkal – řekl bych, že situace je taková, že projektová dokumentace je připravena a čeká
se na nějakou dotaci.

Usnesení: ZML schvaluje rozpočet Městyse Lysic na rok 2018 dle předloženého materiálu.
ZML se zavazuje dofinancovat stavbu čistírny odpadních vod v rozsahu přesahujícím
finanční prostředky poskytnuté ze Státního fondu životního prostředí z vlastních zdrojů.
ZML se zavazuje dofinancovat stavbu hasičské zbrojnice v rozsahu přesahujícím finanční
prostředky poskytnuté z dotace GŘ MV HZS z vlastních zdrojů.

Hlasování: Pro ...13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – Mgr.
Dvořáček
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – došlo ke změně zákona o obcích a je nové nařízení vlády č. 318/2017
Sb., které určuje pravidla, podle kterých se mají vyplácet odměny neuvolněným
zastupitelům. Starostů se to netýká. U místostarostů se nově nesčítají odměny za další
funkce. Odměny jsou navrženy tak, aby zůstalo všem zhruba stejně a aby odměňování bylo
v souladu s novou legislativou.
Usnesení: ZML stanovuje odměny svým neuvolněným členům dle přiloženého návrhu na
základě Nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11.9.2017. Odměna bude poskytována měsíčně
od 1.1.2018. Souhrnná odměna se poskytuje jako souhrn odměn ve výši jednotlivých
odměn schválených zastupitelstvem. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Hlasování: Pro ...13........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. Projednání darovací smlouvy – Mgr. Kratochvil
Diskuze: 0
Mgr. Kratochvil – tak jako každým rokem jsme se snažili, pokud k tomu byl důvod
samozřejmě, odměnit pana starostu. Darovací smlouvu, jako finanční dar schvaluje
zastupitelstvo. Tato odměna je za všechny práce, které pan starosta během roku dělal i
nad rámec svých povinností. Pokud má někdo jiný návrh, může se vyjádřit.
Usnesení: ZML schvaluje darovací smlouvu na finanční dar dle předloženého materiálu.

Hlasování : Pro …12.……Proti…0………Zdrželi se…1..

8. Diskuze :
Mgr. Dvořáček – do domácností se budou roznášet kalendáře, budou od zítřka připraveny
tady na radnici, tak si je, prosím, vyzvedněte a občanům roznoste
Mgr. Kratochvil – chtěl bych informovat, že základní škola nedostala dotaci na výtah a
rekonstrukci učeben. Žádost o dotaci jsme podali řádně a včas, ale dozvěděl jsem se, že
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některé školy dostávaly zprávy už od června, že dotaci dostaly, i když naše škola ještě
minulý týden byla v systému vedena pořád jako analyzovaná. Některé školy tedy dostaly
peníze bez toho, aniž by došlo k vyhodnocení všech projektů. Proto sepisuji stížnost,
podali jsme odvolání a uvidíme, jak se nám k této situaci vyjádří.
Ing. Vinter – jaký je teď stav hospody na Oulehle?
Mgr. Dvořáček – hospoda je prázdná, využívají ji hasiči, když tam mají soutěž, spolek
Žijeme hrou ji využívá při fotbalových zápasech.
Mgr. Dvořáček – pan místostarosta Fojt prosí zastupitele o finanční příspěvek pod
vánoční strom.
Ing. Mgr. Horáková – jak to vypadá s pozemky na Horkách, kdy se budou prodávat?
Někteří lidé šíří informace, že už jsou pozemky rozprodané.
Odp. Mgr. Dvořáček – občany jsem podrobně informoval ve zpravodaji. Pozemky jsou
rozparcelované, teď se tam kope, dělají se inženýrské sítě, musí se zpevnit cesty.
Nejsem schopen to odhadnout, nemám s tímto zatím žádnou zkušenost. Nějakou chvíli
to bude ještě trvat. Pozemky rozhodně rozprodané nejsou, ale je pravda, že počet žádostí
už převyšuje počet pozemků.

9. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 18.20 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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