Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
8.
Datum konání:
31. srpna 2015
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased. místnost ÚM Konec jednání:
Místo konání:
19:00 hodin
Přítomni:
Čechman, Dvořáček, Fojt, Fojt ml., Horáková, Kratochvil,
Němec, Studýnková, Sehnal, Šmerda, Tejkal, Tejkalová
Omluveni:
Krška, Šrámek, Vinter
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Horáková, Němec
Zápis vyhotoven dne :

2.9.2015

Č.j. 2345/2015/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis ze 7. zasedání ZML ověřil pan Sehnal a paní Mgr. Tejkalová a nevznesli
připomínky.
1. Zahájení:
Jednání zahájil pan starosta Mgr. Pavel Dvořáček v 17:05 hodin.
Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů ZML a jednání je tedy
usnášeníschopné.
Doplnění programu:
- ruší se bod 5) Hospodaření městyse, ostatní body se posouvají
- vkládají se body 6 a) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši
31.740,- Kč mezi městysem a JMK na hospodaření v lesích
a 6 b) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši
55.000,- Kč mezi městysem a JMK na hospodaření v lesích

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 12 přítomných pro.

2. Zpráva o připravenosti ZŠ Edvarda Beneše na školní rok 2015/2016 – Mgr. Burýšek
-

468 žáků ve škole, nejvíce žáků bylo před osmi lety, a to 529 žáků
175 místních a 293 dojíždějících žáků
pan ředitel poděkoval za vstřícnost a dobrou spolupráci s městysem
ve škole funguje školní klub = kroužky pro děti, v loňském roce 28 kroužků
34 učitelů, 5 asistentek
testování pátých a devátých tříd – velice dobré výsledky

-

dobrá připravenost žáků na přijímací zkoušky na střední školy
9 žáků neprospělo, 6 dvojek z chování
škola je připravena na začátek školního roku
za podpory městyse došlo k rekonstrukci kabinetů učitelů

Diskuze:
Ing. Mgr. Horáková – chtěla bych se zeptat kvůli žádosti o dotaci na příměstské tábory,
jestli bude školní rok končit dřív nebo až 30.6.2016??
Odp. Mgr. Burýšek – doufám, že bude končit normálně k 30.6.2016, dřívější ukončení je
vždy výjimečné kvůli nějaké přestavbě atd.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Edvarda Beneše na školní
rok 2015/2016.

3.

Zpráva o připravenosti MŠ na školní rok 2015/2016 – Mgr. Sklářová
-

kapacita školky 92 dětí, je zcela naplněna
fungují 4 třídy, vše je na nový školní rok připraveno
28 dětí odešlo do základní školy
3 děti mají odloženou školní docházku, což není moc
úplata za vzdělání je stejná 350,- Kč
byl přijat nový školník a nové paní učitelky na poloviční úvazek
o prázdninách proběhla výměna kotlů, jinak žádné větší investice nebyly
finančních prostředků máme dostatek, rozpočet vyrovnaný
tvoří se nový vzdělávací program, bude hotový v září
velice dobrá logopedická péče

Diskuze: 0
Usnesení : ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na
školní rok 2015/2016 dle předloženého materiálu.

4. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Ing. Mgr. Horáková – jak se lidé dozvědí o vydávání kompostérů??
Odp. Mgr. Dvořáček – bude to vyhlášeno, event. zveřejněno ve zpravodaji
Ing. Mgr. Horáková – v jaké fázi je multifunkční hřiště za sokolovnou?
Odp. Mgr. Dvořáček – teď zrovna je vyvěšena na úřední desce výzva k podání
nabídek, dodání nabídek je do 7.9.2015, zatím máme dvě nabídky.

Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5.

Rozpočtové opatření č. 6/2015 – Mgr. Kratochvil
Diskuze:
p. Sehnal – bude se pořizovat nové obecní auto?
Odp. Mgr. Kratochvil – ano, fabie už dosluhuje, vybíráme nové auto
Mgr. Dvořáček – chtěli bychom auto, které bude schopné jet i po polní cestě kvůli
kolaudacím stavebního úřadu atd.
p. Šmerda – oprava komunikace do lomu se týká čeho??
Odp. Mgr. Dvořáček – jde o horní cestu kolem koupaliště k lomu, cesta je ve špatném
stavu.
p. Sehnal – v jakém stavu je mostek vzadu za sběrným dvorem?
Odp. Tejkal – dal by se zpevnit, musí se propočítat nosnost kvůli popelářům atd.
Mgr. Dvořáček – už jsme to projednávali s paní Ing. Polickou, stavební komise projedná
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2015 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0......

6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na požární techniku a věcné
prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO Jmk 2013-2016 – Mgr. Dvořáček
Diskuze:
Ing. Mgr. Horáková – na co se dotace použije??
Odp. Mgr. Dvořáček – položkově nevím, ale je to pro zásahovou jednotku, takže to bude
použito na zásahové obleky, helmy, vybavení auta, apod.
Usnesení: ZML schvaluje smlouvu č. 030645/15/OKH o poskytnutí dotace ve výši
90.000,- Kč mezi JMK a Městysem Lysice na „Dovybavení JSDH technickými a věcnými
prostředky“ dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro ....12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6 a) Schválení smlouvy mezi JMK a městysem o poskytnutí finanční podpory na hospodaření
v lesích – Mgr. Dvořáček
Diskuze : 0
Usnesení : ZML schvaluje smlouvu ag.č. 030513/15/OŽP o poskytnutí finanční podpory
ve výši 31.740,- Kč mezi JMK a Městysem Lysice na hospodaření v lesích dle
předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro ...12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6 b) Schválení smlouvy mezi JMK a městysem o poskytnutí finanční podpory na hospodaření
v lesích – Mgr. Dvořáček
Diskuze : 0
Usnesení : ZML schvaluje smlouvu ag.č. 030567/15/OŽP o poskytnutí finanční podpory
ve výši 55.000,- Kč mezi JMK a Městysem Lysice na hospodaření v lesích dle
předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro ...12........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. Zpráva o stavu požární ochrany – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého
materiálu.

8. Vyhodnocení vodného a stočného k 30.6.2015 – Mgr. Dvořáček
-

vodné – větší náklady díky většímu množství poruch
stočné – náklady mírně pod plán, fakturace stočného mírně nad plán
od nového roku budeme pravděpodobně muset přikročit k mírnému navýšení
cen vodného a stočného

Usnesení: ZML bere na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného
v Lysicích k 30.6.2015 dle předloženého materiálu.

9. Informace o rozhodnutí MK o prohlášení „Souboru historické krajiny při zámeckém
areálu v Lysicích“ za kulturní památku – Mgr. Dvořáček
Rozhodnutím MK byl Soubor historické krajiny při zámeckém areálu v Lysicích
prohlášen za kulturní památku. Městys nepodal odvolání, odvolaly se Lesy ČR, s.p.,
takže rozhodnutí nenabylo právní moci. Odvolací rozhodnutí bude asi do 3 měsíců.
Diskuze :
Ing. Mgr. Horáková – kterých alejí se to týká?
Odp. Mgr. Dvořáček – týká se to alejí ke škole a kolem kluziště
Usnesení : ZML bere na vědomí informace o rozhodnutí MK o prohlášení „Souboru
historické krajiny při zámeckém areálu v Lysicích“ za kulturní památku.

10. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 6502 o výměře 416 m2
Diskuze: 0
Usnesení : ZML schvaluje prodej pozemku p.č. 6502 – orná půda o výměře 416 m2
v obci a k.ú. Lysice panu Janu Musilovi, Drnovice 287, 679 76 Drnovice u Lysic za cenu
15,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro ....12....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 6042 o výměře 967 m2
Diskuze:
Usnesení : ZML schvaluje prodej pozemku p.č. 6042 – trvalý travnatý porost o výměře
967 m2 v obci a k.ú. Lysice panu Petru Dolníčkovi, Horní náměstí 195, 679 71 Lysice
za cenu 100,- Kč/m2 dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

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

12. Diskuze :
Ing. Mgr. Horáková – kdy budou ukončeny práce na radnici? Budeme pořádat v říjnu
dětské cyklozávody, tak kvůli bezpečnosti dětí.
Odp. Mgr. Dvořáček – nyní je plánované ukončení prací 15.9.2015
Mgr. Tejkalová – máme zpětnou vazbu na měření rychlosti na ulici Štěchovské??
Odp. Mgr. Dvořáček – od policie oficiálně nic nevíme, ale slyšel jsem o několika lidech,
kteří tam už dostali pokutu, takže tam policie rychlost měří.
p. Tejkal – byly by vhodné radary – na Štěchovské ulici, na Brněnské a na Oulehle
odp. Mgr. Dvořáček – ano, ale musí být napojeny na zdroj el. energie, s tím zrovna
u školy bude problém, neboť osvětlení je až níže a na el. vedení nám E.on nepovolí
se napojit.
p. Němec – kdy budou umístěny informační tabule po obci?
Odp. Mgr. Dvořáček – myslím, že během měsíce října, listopadu to bude zrealizované
p. Sehnal – je nějaká zpětná vazba od paní kastelánky na spadlý dub u zámku?
Odp. Mgr. Dvořáček – koruna stromu se bude ze 40% redukovat, obec to bude štěpkovat,
zámek uhradí náklady.
Mgr. Kratochvil – u školy za tělocvičnou taky spadly dva stromy, takže stromy opravdu
v dobrém stavu nejsou.

13. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 19 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

