Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
5.
Datum konání:
15. května 2019
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
17:30 hodin
Přítomni:
Dvořáček, Horňanský, Koláček, Kratochvil, Mynář, Němec,
Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkal, Tejkalová, Vala
Omluveni:
Fojt, Horáková
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Koláček, Mynář
Zápis vyhotoven dne :

16.05.2019

Č.j. 1453/2019/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice

Zápis ze 4. zasedání ZML ověřili pan Bc. Šulc a Ing. Tejkal 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:
Nový bod č. 6. Výpověď smlouvy o sběru svozu, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
Nový bod č. 7. SOD Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro městys Lysice.
Nový bod č. 8. Souhlas se zřízením zástavního práva a dalších věcně-právních omezení.
Nový bod č. 9. SOD Novostavba chodníků Lysice – náměstí Osvobození.
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 12 přítomných pro.
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2. Prodej části pozemku parc. č. 7094 v obci a k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – O tomhle už jsme se bavili na pracovním zastupitelstvu, pan Běluša
potřebuje přístup k rybníku, vyměníme v podstatě tento pozemek za pozemek, který jsme my
koupili od Bělušů pod zastávkou na Horkách. Pozemek se oddělil geometrickým plánem, jde
o 135 m2.
p. Mynář – Bude ten pozemek něčím oddělený? Bude oplocený?
Odp. Mgr. Dvořáček – Asi ne, nebyla o tom řeč. Tam jde spíš o to, aby se pan Běluša dostal
na břeh rybníku. Oplocený tam má jen kousek, kde má ovce.
Usnesení : ZML schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 135 m2 odděleného geometrickým
plánem č. 1346-46/2019 z pozemku parc. č. 7094 v obci a k.ú. Lysice panu Vlastimilu
Bělušovi, nar. 13.06.1971, trvale bytem Horky 606, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 1 920,- Kč a současně schvaluje zrušení věcného břemene na prodávané
části pozemku z důvodu nepotřebnosti pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy a
následně podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro …12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

3. Prodej pozemku parc. č. 6994/6 v obci a k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jde o zbývající pozemky na Horkách. Ostatní pozemky už jsou prodané,
smlouvy podepsané, zbyly jen tyto tři pozemky, které mají stejnou výměru. Cena za metr
čtvereční se zvedla na 1800 Kč vč. DPH.
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/6 – zahrada o výměře 787 m2 v obci
a k.ú. Lysice panu Ing. Davidu Majerovi, nar. 14.11.1992, trvale bytem Kašnická 828/1, 691
72 Klobouky u Brna a paní Ing. Markétě Vostrčilové, nar. 19.05.1993, trvale bytem Husova
436, 534 01 Holice v Čechách za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1 416 600,- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro
prodej stavebních pozemků schválenými na 28. jednání ZML, usnesení č. 11 a následně
podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro …12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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4. Prodej pozemku parc. č. 6994/7 v obci a k.ú. Lysice
Diskuze: 0
Usnesení : ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/7 – zahrada o výměře 787 m2 v obci
a k.ú. Lysice panu Jakubu Karlíčkovi, nar. 18.06.1990, trvale bytem Brněnská 298, 679 71
Lysice a paní Bc. Alici Minaříkové, nar. 07.02.1993, trvale bytem Josefy Faimonové 2242/23,
628 00 Brno za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1 416 600,- Kč vč. DPH a pověřuje
starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej stavebních
pozemků schválenými na 28. jednání ZML, usnesení č. 11 a následně podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro …12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

5. Prodej pozemku parc. č. 6994/9 v obci a k.ú. Lysice
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/9 – zahrada o výměře 787 m2 v obci
a k.ú. Lysice panu Ing. Lukáši Václavíkovi, nar. 16.04.1989, trvale bytem Polní 240, 679 38
Cetkovice a paní Ing. Mgr. Tereze Šibalové, nar. 16.01.1991, trvale bytem K Babě 604/3,
621 00 Brno za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1 416 600,- Kč vč. DPH a pověřuje
starostu vypracováním kupní smlouvy v souladu se závaznými pravidly pro prodej stavebních
pozemků schválenými na 28. jednání ZML, usnesení č. 11 a následně podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro …12..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

V 17:10 se dostavil p. Vala – počet přítomných 13.

6. Výpověď smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Všechny obce, které vstoupily do svazku Technické služby Malá Haná, to
schvalují v zastupitelstvu, tak jsem tento bod taky zařadil do jednání zastupitelstva, i když
osobně si myslím, že by to stačilo projednat v radě, ale pokud to všichni mají projednáno
v zastupitelstvu, tak ať to tak máme taky. Všichni víte, že jsme na začátku ledna vstoupili do
svazku Technické služby Malá Haná, který provozuje svoz a odstraňování odpadů. Vstoupili
jsme tam proto, abychom změnili svozovou firmu. Musíme vypovědět v prvé řadě smlouvu
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SUEZU, která je z roku 2001, podepisoval ji ještě pan starosta Holas. Potom je tam dodatek
z roku 2002 a pak se postupně už jen měnily sazebníky. Výpověď lze učinit jen jednou za dva
roky, výpovědní doba je půl roku. Takže když to vypovíme teď k 30.6.,tak smlouva skončí
k 31.12.2019. Poté uzavřeme smlouvu s TS Malá Haná. Myslím si, že není důvod, abychom
nevyzkoušeli novou svozovou firmu.
p. Olejníček – Myslím si, že už jsme se o tomto bavili dost, máme podklady, není už o čem
diskutovat.
Usnesení: ZML schvaluje výpověď smlouvy o provádění sběru, odvozu, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů se společností SUEZ Využití zdrojů a. s., jako právním
nástupcem společnosti SLUŽBY K.K.Š., s.r.o., K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

7. SOD Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro městys Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Bavili jsme se o tom, jak jsme na tom s vodou a že potřebujeme převrtat vrt
u hřbitova, aby nám dával víc vody. Osobně jsem si myslel, že to proběhne dřív, ale převrtání
bude probíhat až od prvního týdne v červnu. Proběhlo výběrové řízení, které požaduje
Ministerstvo pro životní prostředí, protože jsme na tuhle akci dostali dotaci. Přišly čtyři
nabídky od společností Ekodrill, Geodrill, Envirex a Vodní zdroje Ekomonitor. Nejvýhodnější
cenu nabídla společnost Envirex ve výši 1.289.410,- Kč.
Bc. Šulc – Jaká je tam výše té dotace?
Mgr. Dvořáček – Vychází to zhruba na polovinu, kolem 700 tisíc Kč.
Bc. Šulc – Já jsem teď vnímal nějaké informace z Ministerstva životního prostředí, že budou
nějaké nové granty a dotační tituly na vyhledávání vodních zdrojů. Ale to je ještě asi v běhu,
tak nevím, jestli ještě bude potom potřeba něco obdobného řešit, zejména situaci vodních
zdrojů v Lysicích a okolí.
Mgr. Dvořáček – Vím, že ministerstvo, nebo stát obecně chce řešit situaci se suchem.
Bc. Šulc – V souvislosti s tím jsem to vnímal.
Mgr. Dvořáček – Co k tomu dodat. Dotace je na to 50 – 60%.
p. Mynář – Ví se něco o této firmě? Je známá?
Mgr. Dvořáček – Ano, je to dobrá firma, dělala nám už i na koupališti v roce 2016. Je to
naprosto bezproblémová věc.
Usnesení: ZML schvaluje SOD se společností ENVIREX, spol. s r. o., se sídlem Petrovická
861, Nové Město na Moravě, na zhotovení stavby „Vyhledání a průzkum zdroje podzemních
vod pro městys Lysice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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8. Souhlas se zřízením zástavního práva a dalších věcně-právních omezení
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jde o formalitu, kterou já běžně podepisuji sám. Tohle chtějí manželé
Juříčkovi, mají koupený pozemek na Horkách a berou si hypotéku u České Spořitelny a
Spořitelna má v tiskopise napsané, že chce datum a usnesení, kdy to bylo schváleno
zastupitelstvem. Každá banka to má jinak. Už jsem to podepisoval asi třem žadatelům. Nejde
o zastavení našeho majetku, jde o to, že nás banka žádá, aby si mohla svoje zástavní právo
zapsat k tomu našemu.
Usnesení: ZML schvaluje zřízení zástavního práva a dalších věcně-právních omezení
k pozemku parcela č. 6994/5 – zahrada, o výměře 790 m2 v k. ú. Lysice ve prospěch
financující banky Česká Spořitelna a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ 452 447
82. Hypoteční úvěr je poskytnut Pavlu Juříčkovi a Ing. Radce Juříčkové.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

9. SOD Novostavba chodníků Lysice – náměstí Osvobození
Diskuze:
Mgr. Dvořáček - Tady proběhla také veřejná zakázka, kterou dělala firma pana Budiše, viselo
to normálně na portálu zadavatele na internetu, byly obeslány tři nebo čtyři firmy, přihlásily
se i další firmy, které ani osloveny nebyly. Nejlevnější nabídku podala firma Karel Porč, s.r.o.
ve výši 624.431,- Kč.
Mgr. Tejkalová – Kdy by se mělo začít s pracemi?
Mgr. Dvořáček – Mám pocit, že ve smlouvě je od července.
Bc. Šulc – A ulice Žerůtská proběhne taky ještě letos?
Mgr. Dvořáček – Myslím, že ano, jen to potřebujeme kvůli chybě pana Budiše přesoutěžit.
p. Mynář – Chodník na nám. Osvobození bude od drogerie k liďáku?
Mgr. Dvořáček – Ano, bude to od domu Fojtů k Lidovému domu, ale ne úplně, tam zůstane
letní zahrádka, tak jak tam teď je, dál kolem domu Klevetových a Koláčkových a naváže to
dál na stávající chodník před bytovým domem č.p. 150.
Usnesení: ZML schvaluje SOD se společností Karel Porč s. r. o., se sídlem Badalky 340,
Lysice, na zhotovení stavby „Novostavba chodníků Lysice – náměstí Osvobození“ a pověřuje
starostu podpisem SOD.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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10. Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Možná už to někteří viděli, ale v pondělí se na internetu na facebooku
objevila zpráva od nadačního fondu Abbigail Williams, která velice škaredým způsobem špiní
jak lysickou školu, tak Lysice, tím, že tvrdí, že v obci i ve škole probíhá prodej drog.
Mluví se tam o marihuaně a o extázi, s tím že nadace má identifikační údaje těch žáků a dětí,
kterých se to týká, ale že je nechtějí zveřejňovat, ani rozmazané obličeje atd. Tak jsem si to
ihned vytisknul, byl jsem s tím na policii, abych zjistil, jestli je pravda, jak psali, že podávají
trestní oznámení. Bohužel na policii nejsou schopni zjistit, jestli někde v republice bylo
podáno trestní oznámení na naši školu nebo obec. Tak jsem to udělal tím způsobem, že jsem
podal trestní oznámení já, že jsem se dozvěděl o trestné činnosti, s tím že jim dávám možnost
si zjistit důkazně přes nadační fond, o koho se jedná, protože podle toho, co fond psal, tak je
zřejmé, že znají žáky, kterých se to týká, že znají pachatele. Policie to samozřejmě předá
kriminálním specialistům, kteří se zabývají drogovou problematikou, a tím pádem se to bude
šetřit. Udělal jsem to proto, že jsem nebyl úplně přesvědčený, že ten nadační fond sám trestní
oznámení podal. Že je nesolidní, o tom přesvědčený jsem. Protože, když jsem na článek
reagoval a napsal jsem tam, jak jsem postupovat a v případě, že se neprokáže, to co tam
uváděli, tak že budeme žádat nějakou nápravu vůči obci a škole, tak se na mě obořili, že
nečekali takový arogantní tón a že spíše očekávali, že s nimi budu chtít spolupracovat. Na to
už jsem vůbec nereagoval. Pokud by postupovali seriózně, tak bych předpokládal, že pokud se
k takovýmto informacím dostanou, tak prvně budou informovat buď starostu obce, nebo
vedení školy a nezveřejní to jen takto na facebooku. Takže pro vaši informaci, kdyby se vás
někdo ptal, co se tady děje, tak situace je taková, že v pondělí se objevil článek na facebooku,
v úterý jsem byl na policii a podal trestní oznámení a od té doby je to v šetření policie.
Ing. Tejkal – Co to je za skupinu?
Mgr. Kratochvil – Jmenují se Abigail Williams, nadační fond, díval jsem se, jestli vůbec
existuje něco takového, tak ano, v rejstříku zapsaní jsou, sídlo mají v Krnově, s tím že šéf je
z Vyškova, další tři lidé jsou z Brna, jejich cílem je boj proti drogovým závislostem a
nezdravému životnímu stylu. Slyšel jsem, že takovýchto výpadů už měli několik, několikrát
se museli i omlouvat, za to co sami píší, moc důvěry to ve mně nevzbudilo. Proto jsem takto
postupoval, aby špína na škole nezůstala. Ptal jsem se deváťáků, jestli mají ponětí, jestli se
něco takového ve škole děje a neříkal jsem nic konkrétního, řekli, že to všichni vylučují.
Nemám důvod jim nevěřit. Myslím, že komunikace mezi námi je na solidní úrovni. Co se děje
mimo budovu školy nebo doma, je věc rodičů, to nemůžu řešit. Další, co plánujeme, tak s paní
učitelkou Simonou Kyánkovou, která ve škole dělá metodičku prevence, tak chystáme
anonymní dotazník pro žáky druhého stupně, jestli se už s něčím takovým setkali. Provedeme
takový průzkum ve škole. Pokud se setkáme s něčím podezřelým, tak to samozřejmě předáme
dál.
Mgr. Tejkalová – Dnes jsem to na internetu taky viděla, začali to sdílet lysičtí občané a
samotnou mě překvapilo, jakým způsobem to bylo prezentováno. Na tom videu je označení
Lysic, škola je tam natočená, pak popis, co se ve škole dělo atd.
Mgr. Kratochvil – Chviličku, já vám to video pustím.
Bc. Šulc – A co se dělo dnes ve škole, to bylo všechno negativní?
Mgr. Kratochvil – Dnes? My ten dotazník budeme dělat v pondělí. V pondělí je třídnická
hodina, tak na to bude čas.
Bc. Šulc – Nemyslím prevenci a dotazník, teď se bavím o tom, že dnes asi byli ve škole nějací
mí kolegové. Nebyl tam někdo?
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Mgr. Kratochvil – Ne, nebyl. Aspoň u mě ne a pan ředitel tento týden ve škole není.
Bc. Šulc – Měli tam být kolegové se psy. Nebyli?
Mgr. Kratochvil – Ne, nevím o ničem.
Mgr. Dvořáček – Já bych dodal tady k té problematice, netýká se to školy, ale já jsem v zimě
byl na jedné domovní prohlídce tady v Lysicích. Nemůžu jmenovat ani naznačovat, ale můžu
říct, že byla řešena drogová problematika.
Bc. Šulc – A v té nadaci jste komunikovali s kým?
Mgr. Kratochvil – S nikým. Jen přes facebook.
Bc. Šulc – A jak dlouho jsou registrovaní?
Mgr. Kratochvil – Od loňského roku.
Mgr. Kratochvil pustil zastupitelům příspěvek z facebooku:
Nadační fond Abbigail Williams
13. května v 8:28 ·

Děti ve věku 13 -14 let pravidelně užívají psychotropní látky
Dodavatel : otec 14letého dítěte jeho prostřednictvím ve škole a obci
Marihuana a éčko ( extáz….) v rukou těchto dětských uživatelů
Obec Lysice, 20 km od Brna směr Svitavy
V této obci užívají psychotropní látky děti ve věku 13 a 14 let. Tyto látky jim dodává stejně staré dítě, které
je dostává od svého otce. Vzhledem k věku těchto dětí nechceme zveřejnit ani iniciály nebo podobu a to ani
se zakrytým obličejem. Vzhledem k věku a klasifikaci trestného činu jsme povinni podat trestní oznámeni k
příslušným orgánům (to se právě děje). Jedná se o zvlášť nebezpečný trestný čin, který si zaslouží více než
společenské odsouzení. V tomto případě nepřipadá v úvahu ani “Nadační amnestie” v rámci projektu ABBI
dealer OFF.
Myslíte, že se jedná o výjimku, že jde o jedinou obec v naší zemi, kde se dějí podobná zvěrstva ? Odpověď
je jasná : NIKOLIV
Děsivé na tomto případu je, že drogy, které se k dětem dostávají sem přichází přes otce jednoho z nich.
Sedíme s jedním z těchto dětí a jeho otcem a posloucháme celý příběh. Posloucháme, jak jednoho ze svých
kamarádů děti našly ležet v trávě po požití šíleného koktejlu : alkohol, tráva, extáz…. Když posloucháte
něco takového, máte slzy na krajíčku, chcete jít a konat, cloumá vámi zlo a nenávist, lítost a bolest, to vše
dohromady.
Pojďme společně zničit tento extrémně nebezpečný společenský jev. Pojďme mu zasadit citelnou ránu.
Pojďte s ABBI odhalovat tyhle zločiny, pomáhat bezradným nemocným a závislým. Nenechme své děti
padnout do takové reality a ovlivněme jejich budoucnost pozitivním směrem.
Česká republika, obec Lysice 20 km od Brna, rok 2019. Vyspělá demokratická společnost prožívá
neuvěřitelné story s drogovou problematikou. Přes veškeré snahy v prevenci a osvětě, boj stále selhává.
Říkáme to často a říkáme to pořád dokola, otevřete oči a překonejte lhostejnost. V tu samou chvíli se velká
část tohoto problému vyřeší a vzestupná tendence spotřeby a snižování věku uživatelů přinese obrat.

Ing. Tejkal – Tak teď probíhá trestní stíhání za šíření pomluvy?
Mgr. Kratochvil – Ještě ne. Já jsem podal oznámení o tom, že jsem se dozvěděl informaci o
prodeji drog. Pokud se to neprokáže, tak pak budeme postupovat dál.
Ing. Tejkal – Já si myslím, že první fáze je, požádat nadaci, ať článek stáhne a omluví se.
Mgr. Kratochvil – Oni můžou mít pravdu. Nevím. Může se stát, že ty informace jsou
pravdivé. Nám ale není známo, že by se po škole pohybovaly děti se známkami požití drogy.
Bc. Šulc – Jak říkáš ty, je to minimálně pravděpodobné.
p. Olejníček – Já mám dceru v devítce. O škole povídá doma hodně, ale že by se dělo něco
takového, to si nemyslím.
Mgr. Tejkalová – Ale oni tam píší 13-14 let, to je tak šestá, sedmá třída. Nemusí se jednat o
deváťáky.
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Mgr. Dvořáček – Další věc, co tady máme, tak Pavel Šmerda pořádá 15.6.2019 na hřišti na
Oulehle akci Lysice se baví, nechal nám tady volné vstupenky, kdo má zájem, tak si vezměte.
Bc. Šulc – O akci něco vím, všiml jsem si, že je to už zveřejněno na webu městyse. Jde o
bohatý sportovně kulturní program, hlavní částí programu je fotbalové utkání výběru hvězd
složený z bývalých reprezentantů. Bude tam ukázkový trénink Žijeme hrou, bude tam soutěž
o lysickou buchtu, začíná to ve 14 hodin, končí asi v 19 hodin. Doufám, že se tam s vámi
potkám.
p. Olejníček – Bude to za každého počasí?
Bc. Šulc –Ano, bude to za každého počasí.
Bc. Šulc – Známe termín dokončení výstavby komunikace na Horkách?
Mgr. Dvořáček – Ukončení akce je tam v září, myslím, že by to ale mohlo být dřív.
Host:
Můžu se zeptat, jsem zájemce o pozemek p.č. 6694/6 na Horkách. V souvislosti s tou
komunikací – když bude přes komunikaci jezdit těžká technika a poničíme např. obrubník, tak
můžeme si to na naše náklady opravit?
Mgr. Dvořáček – Ne, že můžete, musíte.
Mgr. Kratochvil – Samozřejmě počítáme s tím, že tam nějaké drobné škody můžou při
výstavbě nastat.

11. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

8

