

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
prožíváme advent a všichni se již těšíme na vánoční svátky a oslavy spojené s koncem
roku. Tento čas je zároveň i dobou, kdy se ohlížíme za pomalu končícím rokem, rekapitulujeme, co se podařilo, a spřádáme plány pro rok nadcházející. Nejinak je tomu i ve vedení
našeho městyse. Pojďme se tedy společně podívat, co se v roce 2016 povedlo a co nikoli.
Hned na jaře bylo dokončeno napojení drnovické cyklostezky. Současně probíhaly i
práce na výměně filtrační stanice bazénové vody na lysickém koupališti, které byly dokončeny před začátkem sezony. Věřím, že jste si při návštěvě koupaliště, stejně jako já, všimli
křišťálově čisté vody, kterou čistí právě nové filtry. Napojen byl i nový vrt v areálu koupaliště, který nyní zásobuje bazén vodou. Vodu tak již není nutné pro potřeby koupaliště
odčerpávat v průběhu sezony z potoka. V létě proběhla i zásadní rekonstrukce Horního
náměstí a myslím, že s jejím výsledkem můžeme být spokojeni. Na svém místě je již i sv. Jan
Nepomucký, jenž prošel restaurátorskou dílnou paní Moniky Lokajové.

Sv. Jan Nepomucký je už na svém místě na Horním Náměstí
10,11,12/2016
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V této části Horního náměstí zbývá pouze opravit požární nádrž, k čemuž bychom
chtěli přistoupit v příštím roce. Další důležitou stavbou, kterou se podařilo realizovat, je
chodník spojující ulice Štěchovská a Badalky a zejména rekonstrukce komunikace v ulici
Zákostelí, která byla nejhorší silnicí v Lysicích. Co se naopak bohužel nepovedlo, je rekonstrukce vodovodní přečerpávací jímky na ulici Štěchovské, neboť jsme na tuto akci
neobdrželi krajskou dotaci. Požádáme však i v následujícím roce.

Nový chodník z Badalky na
Štěchovskou

Dolní Zákostelí po
opravě komunikace
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Dolní Zákostelí po opravě
komunikace

Nová cesta
ke školní bytovce

Nově opravená cesta
ke kinu
Lysický zpravodaj

Vzhledem k tomu, že jsem Vás, vážení spoluobčané, o všech výše zmíněných významných akcích v městysi ve zpravodaji pravidelně podrobně informoval, nepovažuji již za
nutné zde zabíhat do detailů a zaměřím se v dalším textu na novější události a plány na
příští rok. V prvé řadě se chci zmínit o rekonstrukci radnice, která právě probíhá. Výběrového řízení se zúčastnilo 11 firem a vítězem se stala firma TOVOSTAV s. r. o., z Ivanovic
na Hané s nabídkovou cenou 4.797.780,- Kč bez DPH, druhá v pořadí byla firma Lawstav,
s. r. o., z Vyškova s cenou 4.886.000.- Kč a třetí v pořadí skončil lysický TEKOSTAV spol. s
r. o., s cenou 5.063.008,- Kč. Cenový rozdíl mezi nejlevnější a nejdražší nabídkou (tu podal
letovický EKOTERM CZ s. r. o.), činil více než 1.400.000,- Kč. Rekonstrukce byla započata
již v listopadu a protáhne se až do května příštího roku. Dotkne se celého interiéru radnice
mimo současného stavebního úřadu, který sídlí v již opravené části budovy. Nová bude
obřadní síň, jejíž zázemí bude v prostorách, kde donedávna sídlil stavební úřad, dojde k
narovnání schodiště, čímž se výrazně posílí jeho bezpečnost, opraveny budou i všechny
kanceláře a zázemí úřadu. Matrika se přesune naproti nynějšímu stavebnímu úřadu a díky
tomu již občané nebudou nuceni čekat na vyřízení svých záležitostí na schodech, jako
tomu bylo doposud, nýbrž dostanou možnost využít nově upravené čekárny před současným stavebním úřadem. Kancelář starosty se přemístí do prostor současné matriky a bude
rozšířena o prostor bočního schodiště do hasičské zbrojnice, které bude zrušeno. Bude
rozvedena kompletní nová elektroinstalace po celé budově, neboť stávající je již v téměř
havarijním stavu. V neposlední řadě dojde i na výměnu oken a dveří. Zpracovává se i návrh
fasády a nových vstupních dveří do budovy. Jak vidíte, vážení spoluobčané, rekonstrukce
je vskutku zásadní a dotýká se takřka celé budovy. Bude stát nemalé finanční prostředky i
úsilí, ale věřím, že s výsledkem budeme všichni spokojeni, neboť náš městys si důstojnou
radnici zaslouží.

Rekonstrukce radnice je v plném
proudu - obřadní síň

Budoucí kuchyňka a WC pro
zaměstnance

V souvislosti se stavebními pracemi v budově radnice Vás chci, vážení spoluobčané,
poprosit o pochopení a trpělivost, neboť již nyní je nutno ke vstupu do budovy využívat boční schodiště, a až dojde na rekonstrukci samotných kanceláří, bude provoz úřadu
poněkud omezen. Udělám však všechno pro to, aby se toto omezení dotklo občanů v co
nejmenší míře. O případných nezbytných opatřeních Vás budu včas informovat. Děkuji
Vám za pochopení.
10,11,12/2016
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Na rok 2017 připravujeme další projekty. Za jeden z nejdůležitějších považuji nové autobusové zastávky na Oulehle. Nejedná se totiž o pouhé zastávky, ale s nimi souvisí vybudování nového přechodu pro chodce, který bude dostatečně osvětlen, a také nový chodník
ke škole podél domu manželů Křenovských, a to včetně osvětlení. Tento projekt by tak měl
zásadní měrou přispět ke zvýšení bezpečnosti dětí na cestě do školy. Na realizaci tohoto záměru zpracovává městys současně žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předmětem žádosti o dotaci budou i připravované autobusové zastávky na Horkách
(u silnice na Brno).
Největší investicí příštího roku bude nepochybně vybudování inženýrských sítí pro
budoucí zástavbu rodinných domů na Horkách. Již byla podána žádost o stavební povolení a předpokládám, že do poloviny příštího roku by mohly započít stavební práce.
Jedná se o vodovod a oddílnou dešťovou a splaškovou kanalizaci pro 22 budoucích stavebních pozemků. Městys již také uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s., jejímž předmětem je právo zřídit a provozovat
na budoucích stavebních pozemcích distribuční soustavu elektrické energie. Po vybudování inženýrských sítí bude možno přistoupit k již dlouho očekávanému prodeji stavebních pozemků.

Budoucí stavební pozemky na Horkách
Městys také připravuje největší investiční akci za poslední desetiletí, kterou bude
vybudování nové čistírny odpadních vod. O tomto záměru jsem Vás již informoval v
minulých vydáních zpravodaje. Nová ČOV bude umístěna cca 750 m od stávající čistírny
po proudu potoka, u dálničního tělesa. Nyní je situace taková, že padla idea společné čistírny s obcemi Drnovice a Voděrady, Lysice se musí tedy vydat svou cestou a vybudovat
samostatnou čistírnu. Vzhledem k tomu, že cesta od záměru vybudovat novou čistírnu
odpadních vod až po konečnou realizaci je dlouhá a složitá, bylo rozhodnuto, že obec
využije služeb administrátora, který jí pomůže úspěšně tento nelehký proces, zahrnující
mj. výběrové řízeními na projektanta, na zhotovitele stavby, zpracování žádosti o dotaci
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atd., absolvovat. Začátkem listopadu skončilo výběrové řízení na administrátora stavby
ČOV Lysice a vítězem se stala firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní
4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, divize Brno, s cenovou nabídkou 294.800 Kč bez DPH.
Smlouva s firmou již byla podepsána a v současné době běží výběrové řízení na dodavatele projektu. Jen pro představu, cena „pouhého“ projektu čistírny odpadních vod se
pohybuje mezi 1 – 2 miliony korun.

Stávající ČOV přestává vyhovovat, je třeba ji nahradit novou
V rozpočtu na rok 2017 je pamatováno
také na výměnu oken v knihovně a v bytových domech č.p. 150 a 271, na opravy části
chodníků a místních komunikací a v neposlední řadě i na opravu dalšího bytu v bytovém domě č.p. 5. Bylo zadáno i zpracování
projektové dokumentace na pokračování
rekonstrukce Horního náměstí od radnice
k domu manželů Tejkalových a přiléhající
části ulice Halasova. Jak můžete posoudit
sami, hodně práce je za námi a ještě více
před námi.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné a
příjemné prožití adventního období a krásné, šťastné, veselé a požehnané Vánoce v rodinném kruhu. V novém roce pak zejména
zdraví a osobní pohodu.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
10,11,12/2016

Na ulici Štěchovské byl nainstalován
nový radarový měřič rychlosti
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Cena vody v Lysicích



Parkování na chodnících v obci

Stejně jako v loňském roce rozhodlo Zastupitelstvo městyse Lysic o navýšení ceny
vodného a stočného pro rok 2017, tentokrát o 9,85 %, tj. o 5,10 Kč/m3 bez DPH. To
představuje při průměrné spotřebě 30m3/rok na obyvatele zdražení o cca 160,- Kč/rok.
Pro čtyřčlennou domácnost je to pak 640 Kč/rok, což je, dle mého názoru, zdražení
únosné. Voda bude i s DPH stát 68,90 Kč/m3. Jsem si vědom toho, že jde o nepopulární krok, který se dotkne výdajů domácností, a nejsem za něj rád. Je však nutné mít na
zřeteli skutečnost, že příjmy z vodného a stočného jsou jediným zdrojem financí (mimo
samotného obecního rozpočtu), z něhož je možné financovat opravy a obnovu vodohospodářské infrastruktury obce, tedy vodovodů, kanalizací a čistírny odpadních vod.
Výsledná cena vodného a stočného by teoreticky měla být nastavena tak, aby si obec za
dobu předpokládané životnosti sítí a čistírny odpadních vod z těchto příjmů vydělala na
budoucí obnovu tohoto infrastrukturního majetku. Pokud je cena vody nižší, znamená
to, že se bude obec muset v budoucnu kvůli obnově zadlužit nebo dotovat celou věc ze
svých rozpočtů na úkor jiného využití (silnic, chodníků apod.).
Díky zdražení vody dosáhne plánovaný příjem z vodného a stočného v příštím
roce 733.000,- Kč. Tento plánovaný příjem se každoročně operativně mění podle toho,
zda dochází v průběhu roku k mimořádným událostem a opravám, či nikoli. Může být
tedy výrazně vyšší, ale také nulový až záporný, jak tomu bylo v roce 2015, kdy došlo k
několika haváriím na infrastruktuře a příjem z vodného nepostačoval ke krytí nákladů
na opravy.
Věřím, vážení spoluobčané, že se mi podařilo objasnit Vám důvody, které zastupitele
vedly k rozhodnutí o zvýšení cen vody, a že toto nepopulární opatření chápete, stejně
jako já, jako krok ke zlepšení života v obci, nikoli jako pouhé zdražení.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta

Množí se stížnosti občanů na parkování na chodnících, zejména na ulici Žerůtské a
zčásti i na Oulehle. Chtěl bych Vás, kteří na chodnících parkujete, požádat o ohleduplnost. Neparkujte prosím na chodnících! Zaparkováním na chodníku se sice snažíte ponechat průjezdnou co největší část vozovky a Vaše vozidlo tak neblokuje celý jízdní pruh
a (někdy) neomezuje automobilovou dopravu, na druhou stranu však tvoří překážku pro
chodce na chodníku, a ti jsou kvůli němu nuceni vstupovat do vozovky, aby zaparkované
auto obešli. To je problém zejména u maminek s kočárky a u malých dětí na cestě do
školy, kteří se tak vystavují nepřiměřenému riziku dopravní nehody. Parkujte prosím
svá auta tak, aby nepřekážela chodcům v chůzi, zejména na rizikových místech. Pokud
se situace v obci v tomto směru nezlepší, budu nucen požádat o pomoc Policii České republiky, která bude špatné parkování řešit v přestupkovém řízení. Děkuji za pochopení.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 84 – 14. 9. 2016
-

-

-

rada projednala možnost zřízení autobusové zastávky na Horkách s kompetentními
orgány. Zastávku lze zbudovat po zajištění projektové dokumentace,
schválila ukončení nájemního vztahu na areál fotbalového hřiště v Lysicích, vyslovila
záměr pronájmu areálu fotbalového hřiště na Oulehle,
vyhlásila výběrové řízení na provozovatele restaurace a baru na koupališti,
vypsala výběrové řízení na rekonstrukci radnice,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Průmyslová, kab. NN
Kotlán“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000,- 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, ul. Boskovická č.p. 81,
DP Henzl“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou
úplatu ve výši 500,- Kč bez DPH,
projednala žádost o dotaci pro ČSCH ve výši 20.000,- Kč na rok 2017 a zařadila do
rozpočtu 2017,
schválila podpis smlouvy na zbudování komunikace ke „školní“ bytovce s firmou
H.K.U., spol. s.r.o. ve výši 169.789,- Kč bez DPH,
schválila cenu za prodej použitých silničních obrubníků ve výši 20 Kč za kus.

Rada č. 85 – 21. 9. 2016
-

-

-

rada vybrala provozovatele restaurace a baru na koupališti paní Olgu Polyákovou z
Brna s ročním nájmem 190.000,- Kč s DPH,
rada pověřila starostu k podpisu smlouvy o odprodej části pozemku p. č. 602/1 a
3502/27 o výměře 23 m2 v k. ú. Lysice manželům Tejkalovým, Lysice,
stanovila komisi na otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci „Lysice – Stavební úpravy objektu radnice“ ve složení: Ing. Jiří Boček, předseda komise, Ing. Zuzana
Polická, Mgr. Pavel Dvořáček, pan Zdeněk Fojt, pan Jindřich Šrámek, pan Jaroslav
Čechman a Mgr. Radek Kratochvil, členové komise,
schválila vyřazení majetku: Notebook HP CA 388E cena:11.666,78 Kč, rok pořízení:
2013, důvod: nefunkční touchpad, baterie, špatná citlivost některých kláves, likvidace ve sběrném dvoře, mobilní telefon NOKIA 630 Black, cena: 3.999,- Kč, rok pořízení: 2014, nefunguje, likvidace ve sběrném dvoře,
schválila podpis smlouvy o připojení k distribuční soustavě s E.ON Distribuce, a.s.,
České Budějovice (zasíťování plánovaných pozemků na Horkách).

Rada č. 86 – 5. 10. 2016
- rada schválila pronájem části pozemku parc. č. 6136/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře
20 m2 paní Zezulové dle předloženého návrhu smlouvy. Nájemné se stanovuje ve
výši 300,- Kč/rok,
10,11,12/2016
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-

-

-

schválila pronájem části pozemku parc. č. 604/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 společnosti Stolařství Kratochvil s.r.o., Lysice dle předloženého návrhu
smlouvy. Nájemné se stanovuje ve výši 1 300,- Kč/rok,
vzala na vědomí žádost manželů Dvořáčkových, Lysice, o koupi pozemku městyse v
lokalitě Horky ke stavbě rodinného domu,
schválila podpis smlouvy o dílo s firmou ArchSta Projekt, s.r.o. na projekt „Zvyšování
bezpečnosti Zastávka Brněnská ulice, Zastávka Oulehla ulice“,
schválila podpis smlouvy na příspěvek na financování služeb sociální prevence a soc.
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok
2017 pro město Boskovice,
schválila podpis smlouvy o dílo s panem Ing. Jiří Bočkem na koordinátora stavby
„Lysice – nová ČOV 1950 EO + přivaděč + stoky splaškové kanalizace“.

Rada č. 87 – 12. 10. 2016
-

-

rada projednala nájemní smlouvy na majetek městyse,
vyhodnotila předložené nabídky na rekonstrukci cest v parku náměstí Osvobození a
jako vítěznou vybrala firmu Karel Porč s.r.o. s cenou 378.654,-Kč s DPH,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. NN Kunc“
dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 2.000,- Kč bez DPH,
schválila vyřazení z majetku: UPS CS 350 – záložní zdroj, cena: 3.050,- Kč, rok pořízení: 2003, důvod: nefunkční (baterie), likvidace ve sběrném dvoře,
schválila firmu Tovostav s.r.o., Ivanovice na Hané jako vítěze na akci: „Lysice, stavební úpravy radnice“ s cenovou nabídkou 4.797.780,- Kč bez DPH.

Rada č. 88 – 19. 10. 2016
-

-

-

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Horní náměstí, s.
ú. NN radnice“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.400,- Kč bez DPH,
schválila podpis dodatku smlouvy s firmou H.K.U., spol. s r.o. na započtení víceprací
ve výši 111.322,- Kč a méněprací ve výši 23.779,- Kč, při opravě komunikace v dolním Zákostelí
schválila finanční příspěvek HVB Lysice na činnost v roce 2017,
schválila termíny konání svatebních obřadů na zámku Lysice v roce 2017 dle předloženého návrhu.

Rada č. 89 – 26. 10. 2016
-

rada projednala stav vybírání poplatků za TKO 2016,
projednala návrh rozpočtu na rok 2017,
projednala žádost firmy ZEPO Bořitov o pronájem pozemku městyse na mlékomat,
vzala na vědomí protokol o kontrole na úseku stavebního řádu,
odsouhlasila finanční příspěvek na činnost MO Českého zahrádkářského svazu v roce 2017,
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-

schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo 04/05/16 na provedení stavebních prací s firmou
TEKOSTAV s.r.o. zahrnující vícepráce na chodníku z ul. Štěchovská na ul. Badalky.

Rada č. 90 – 2. 11. 2016
-

-

-

-

rada schválila ukončení nájemního vztahu na areál fotbalového hřiště v Lysicích tvořený p. č. 6356 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 13648 m2,
p. č. 6355 - zahrada o výměře 61 m2 a částí budovy č.p. 549 na pozemku p. č. st. 529
sportovní šatny založeného smlouvou o nájmu pozemku a stavby s TJ Sokol Lysice ze
dne 30. dubna 1995 a pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájmu. Podpis
dohody o ukončení nájmu RML dočasně pozastavila z důvodu nečinnosti na straně
potenciálního nového nájemce,
rozhodla o dobudování chodníku na ulici Žerůtské v její horní části dle počasí a volných kapacit pracovní čety,
vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ Lysice o provozu MŠ o vánočních prázdninách 2016,
schválila firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha
5 – Smíchov, divize Brno, jako vítěze na akci: „Administrátor stavby ČOV Lysice“ s
cenovou nabídkou 294.800,- Kč bez DPH,
schválila finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Lysice na rok 2017,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, kab. NN pro zahrady U hutě“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,Kč bez DPH,
schválila finanční příspěvek na činnost MO ČSV Lysice v roce 2017.

Rada č. 91 – 9. 11. 2016
-

-

rada vzala na vědomí žádost manželů Kučerových, Lysice o směnu pozemků p.č.
2814/48 za p.č. 2814/46 a 2814/47 a 2814/17. Smlouva se připraví po zpracování GP,
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82, pro stavbu „Lysice - Autobusové zastávky a zpevněné plochy“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem
smlouvy je právo městyse Lysic jako budoucího oprávněného z věcného břemene
na částech pozemků ve vlastnictví budoucího povinného z věcného břemene p. č.
3531/1, 7124, 7125, 7126, 7127 a 7132, vše v k. ú. a obci Lysice, svěřených Správě a
údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82, realizovat stavbu kabelu veřejného osvětlení a povinnost
Jihomoravského kraje jako budoucího povinného z věcného břemene strpět zřízení,
provoz, údržbu, opravy a odstranění kabelu veřejného osvětlení,
schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82, pro stavbu „Autobusové zastávky a zpevněné
plochy“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo městyse
Lysic realizovat na částech pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje p. č. 3531/1,
7052, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127 a 7132, vše v k. ú. a obci Lysice, svěřených Správě
a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje, Žerotínovo ná-

10,11,12/2016

9

-

městí 449/3, Brno 601 82, stavby čtyř autobusových zálivů, chodníků, dopravního
ostrůvku pro zabezpečení přechodu pro chodce a silničních kanalizačních vpustí pro
odvodnění silnice,
schválila finanční dar na rok 2017 Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
ČR,
vzala na vědomí žádost manželů Mikoškových o stavební pozemek,
vzala na vědomí žádost paní Horákové o stavební pozemek městyse na Horkách,
vyhlásila výběrové řízení na provozování restaurace na Oulehle.

Rada č. 92 – 16. 11. 2016
-

-

-

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s
firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, kabel NN Dolníček“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu
ve výši 3.000,- Kč bez DPH,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 182/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v obci a k.ú. Lysice družstvu ZEPO Bořitov na umístění mlékomatu. Nájemné se stanovuje ve výši 500,- Kč/rok,
schválila finanční příspěvek na činnost SDH Lysice v roce 2017 v celkové výši 90.000,Kč,
vzala na vědomí žádost pana Matějky, Lysice o koupi pozemku městyse na Horkách
na stavbu rodinného domu.

Rada č. 93 – 23. 11. 2016
-

rada projednala rozpočet městyse na rok 2017,
odsouhlasila finanční příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených Lysice na rok
2017.

Rada č. 94 – 30. 11. 2016
-

-

10

rada projednala program jednání zastupitelstva městyse,
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Boskovice dle předloženého návrhu smlouvy, na jejímž základě budou orgány města Boskovice vykonávat namísto
orgánů městyse Lysic v jeho správním obvodu přenesenou působnost dle § 53 odst. 1
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, takto:
rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízení o přestupcích
- proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě podle § 46
- proti veřejnému pořádku dle § 47, 47b a § 48
- proti občanskému soužití dle § 49
- proti majetku dle § 50.
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, lokalita 22 RD Za brančí“
dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve
výši 15.000,- Kč bez DPH,
schválila výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Městys Lysice - kanalizace a ČOV“ projektová dokumentace dle předloženého návrhu,
Lysický zpravodaj

-

vzala na vědomí žádost o byt městyse od pí Vojtové,
schválila žádost o dotaci na činnost v roce 2017 pro TJ Sokol Lysice – tenisový oddíl,
vzala na vědomí žádost manželů Kratochvílových, Lysice o koupi stavebního pozemku na Horkách,
vzala na vědomí informaci o výsledku hlasování o nejlepšího pořadatele Velké ceny
Blanenska 2016, kde 1. místo obsadila hasičská soutěž O pohár Rady městyse Lysic

Rada č. 95 – 7.12.2016
-

-

rada schválila odměny ředitelům ZŠ a MŠ Lysice,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kabel NN Kocian“ dle předloženého návrhu smlouvy. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 2.000,Kč bez DPH,
vzala na vědomí žádost pí Justové o koupi pozemku městyse na Horkách
vzala na vědomí žádost pí Nováčkové o byt městyse,
schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lysice na poskytování sociálních služeb s Diecézní charitou Brno, oblastní charita Blansko ve výši
31 581 Kč.



Výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 16 – 19.9.2016
-

-

zastupitelstvo revokovalo usnesení ZML č. 2 bodu č. 9 z 13. zasedání ZML dne 2.5.2016,
kterým byla schválena realizace varianty 3 modernizace ČOV Lysice dle investičního
záměru zpracovaného společností VEGA spol. s r.o., Jiráskova 219/19, Brno,
schválilo realizaci varianty 2 dle investičního záměru ČOV Lysice zpracovaného společností VEGA spol. s r.o., Jiráskova 219/19, Brno.
schválilo prodej částí pozemků vzniklých na základě geometrického plánu č. 126210187/2016, a to části parc. č. 3502/27 označené jako díl a“ o výměře 20 m2 a části
parc. č. 602/1 označené jako díl „b“ o výměře 4 m2 vše v obci a k.ú. Lysice do společného jmění manželů Tejkalových, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši
50,- Kč/m2 dle předloženého návrhu kupní smlouvy.

Zastupitelstvo č. 17 – 31.10.2016
-

zastupitelstvo schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo zprávu o hospodaření městyse 1-9/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo rozpočtové opatření č. 8/2016 dle předloženého materiálu,
schválilo smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2017 dle předloženého materiálu,
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-

schválilo zvýšení cen vodného a stočného dle návrhu VAS, a.s. o 9,85 %, tj. o 5,10 Kč/
m3 bez DPH (s DPH 6,20) dle předloženého návrhu. Za vodné a stočné budeme v
příštím roce platit 68,90 Kč/m3 vč. DPH oproti současným 62,70 Kč/m3,
vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení provozu koupaliště za sezonu 2016 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí zprávu o vyhodnocení nájemních smluv na majetek městyse dle
předloženého materiálu,
schválilo celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí dle předloženého materiálu,
schválilo zřízení a rekonstrukci autobusových zastávek na ulici Brněnské a na Oulehle dle předložených projektů,
projednalo návrh rozpočtu na rok 2017.



Knihovna Lysice informuje

Konané akce:
•
•
•

•
•

31. 10. – čtení s pohádkovou babičkou
Četli jsme knihu Jana Lebedy „S Medovníčkem do pohádky“ a pak děti vyráběly
zvířátka a postavičky z přírodních materiálů.
3. 11. a 10. 11. beseda s dětmi z MŠ – četli jsme knihu Kamil neumí létat. Vyprávění
o špačku knihomolovi, který zachrání svou špaččí rodinu před hurikánem. Děti si
vymalovaly a z bavlnek a korálků dotvořily malé špačky, které si odnesly domů.
15. - 28. 11. proběhla výstava výtvarnice Jaroslavy Fišerové z Brna. Návštěvníkům se
velice líbila.
25. 11. - Den pro dětskou knihu, kde byli vyhlášeni vítězové projektu Jižní Morava
čte „Mýty a legendy mého kraje“. V I. kategorii to byla Aneta Pavelková a ve II. kategorii Kateřina Přibylová. Obě dívky si odnesly za svoje soutěžní práce krásné ceny.
Pro děti, které přišly během pátečního odpoledne do knihovny, byly připraveny čertovské hádanky, vánoční kvízy, křížovky a další soutěže. Ve výstavní síni probíhala
prodejní výstava dětských knih. Nechybělo ani andělské tvoření.

Ve dnech 27. 12. – 30. 12. bude knihovna uzavřená.
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přeji
krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce 2017.
Miroslava Libichová, knihovnice
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Lampionový průvod na oslavu státního svátku 28.10.1918

Kladení věnce u pomníku na nám. Osvobození u příležitosti oslav 28.října



Kalendář na rok 2017
pro všechny rodiny z Lysic zdarma

Pro všechny rodiny z Lysic je stejně jako v minulých letech připraven stolní kalendář
na rok 2017, kde naleznete plánované akce pro veřejnost. Do kalendáře přispěli místní
občané svými fotografiemi. Distribuce kalendářů do rodin bude prostřednictvím zastupitelů městyse Lysice. Poprvé bude kalendář k nahlédnutí na Vánočním večírku pro rodiny dne 18. 12. 2016.
Grafické zpracování a koordinaci termínů zajistila Mgr. Marcela Šromová.
Ing. Mgr. Markéta Horáková za Komisi pro rodinu a volný čas
10,11,12/2016
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Ohlédnutí za rokem 2016 výjezdové
jednotky městyse Lysic

Výjezdová jednotka městyse Lysic se v letošním roce rozšířila o dva nové členy a dva zakládající členové skončili. Tímto bych chtěl Vladimíru Pivoňkovi a Stanislavu Foretovi poděkovat za kvalitní, profesionálně odvedenou práci při zásazích a dalších činnostech souvisejících s výjezdovou jednotkou. V současnosti máme 32 členů, z toho většina se aktivně účastní
školení, výjezdů a podílí se i na údržbě výjezdové techniky a všech technických prostředků.
V krátkosti bych rekapituloval zásahy výjezdové jednotky za rok 2016. Letošní rok, co se
týče výjezdů, byl klidnější, bez mimořádných událostí. Každým rokem nám počty výjezdů
stoupají, ale letos jsme zatím na čísle 42. Z těchto výjezdů bylo 9 požárů, 27 technických
pomocí, 1 taktické cvičení, 1 planý poplach, 1 technologická pomoc a 3 výjezdy na AED.
Přestože se jednalo o „malé“ zásahy, strávili na nich hasiči 370 hodin a další desítky hodin pak
věnovali údržbě techniky a technických prostředků potřebných k výjezdu. Nejvíce výjezdů
bylo kvůli spadlým stromům, ale měli jsme i dva velké požáry mimo Lysice. První byl požár
ovčína v Sebranicích, kde jsme zasahovali skoro 11 hodin, a další velice náročný a dlouhý zásah byl v úterý 29.11, kde jsme od 17 hod do půlnoci hasili hospodářské stavení v obci Ústup.
V prázdninovém čísle Lysického zpravodaje jsem psal o zásazích na AED, nyní se nám
podařilo od zdravotní záchranné služby získat nový defibrilátor, který zkvalitní práci u těchto
druhů zásahu. Naše jednotka má velice dobrou spolupráci se zemědělským družstvem ZEAS
Lysice. Spolupracujeme také s dalšími místními organizacemi, a to s rybáři, kde spolupořádáme již tradiční výlov a čištění požární nádrže u radnice. Dále ve spolupráci s Mateřským
centrem Jablíčko Lysice spolupořádáme „pálení čarodějnic“ u sokolovny a pomáháme i s pořádáním cyklozávodů . Jako každý rok jsme prováděli čištění lysického koupaliště a další činnosti pro městys Lysice. Zde musím vyzvednout velice dobrou spolupráci s vedením městyse.
Hlavní mimo zásahová akce pro nás jsou závody v silových hasičských disciplínách Lysický kabrňák, který pořádáme v areálu lysického koupaliště v polovině září. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všech sponzorům za příspěvky a dary, bez kterých by nebylo možné
tuhle soutěž pořádat. Závěrem chci srdečně poděkovat všem hasičům „výjezdovky“ za perfektně odvedenou, odbornou práci.
Zdeněk Němec, velitel výjezdové jednotky městyse Lysic



Prezentace Lysic na MPSV

Byli jsme pozváni na předávání cen vítězům soutěže Obec přátelská rodině za rok
2016 na Ministerstvo práce a sociálních věcí do Prahy. Důvodem pozvání bylo vítězství
v této soutěži v roce 2014. Přehled aktivit, jak jsme využili dotaci ve výši 900.000,-Kč,
jsem dne 4. 11. 2016 prezentovala jako zástupce Lysic spolu s dalšími dvěma vítěznými
obcemi z roku 2014. Největší úspěch měl kalendář aktivit a zapojení velkého množství
subjektů do pořádání aktivit pro veřejnost.
Ing. Mgr. Markéta Horáková, za Komisi pro rodinu a volný čas
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Mateřské centrum Jablíčko

Rok se nám chýlí ke konci. Čekají nás nejkrásnější svátky v roce.
Za Jablíčko Vám přejeme pohodu a klid.

Úspěšné akce z minulého období:
•

•

•
•

•

•
•

Adventní dílnička
So 26. 11., MC. Adventní věnce, svícny a bylinkové polštářky.
Připravily: Zdenka Zouharová a Marcela Šromová
Workshop: „Hrajeme si s hudbou s Karlem Striou“
St 23. 11., MC. Zpívání a hraní s talentovaným hudebníkem z Letovic. Připravila: Hanka
Dostálová
Kreativní dílnička pro nejmenší děti: Kolíčkové dekorace
Čt 10. 11., MC. Připravila: Hanka Dostálová
Přednáška: SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA nejen u dětí
St 9. 11., MC. Jak správně stát, sedět, chodit, zvedat břemena... V rámci projektu „Jablíčko
podporuje zdraví.“ Připravila: Marie Kazdová
Pochod strašidýlek
S0 5. 11. Strašidelný průvod se světýlky od sokolovny na kluziště. Stezka odvahy, tvoření,...děkujeme všem kostýmovaným pomocníkům!
Příměstský tábor - podzimní prázdniny
St 26. 10. a Čt 27. 10., MC. Hry, procházky, sportovní aktivity, tvoření...
Beseda: NABÍDKA LÉKŮ V LÉKÁRNÁCH
Čt 20. 10., MC. Více informací o různých alternativách nabízených léků a vlivu reklamy.
V rámci projektu „Jablíčko podporuje zdraví.“ Připravila: PharmDr. Irena Hradecká

Na další období připravujeme:
BRUSLENÍ S Jablíčkem v Blansku na zimním stadionu
V termínech 10. 12. 2016 od10:15 do 11:15 h, 17. 12. 2016 od 10:15 do 11:15 h, 21. 1. 2017
od 11:45 do 12:45 si společně zabruslíme na zimním stadionu v Blansku. Stadion je zarezervovaný pouze pro nás. Díky menšímu počtu lidí než na veřejném bruslení je to vhodné i pro
děti, které se teprve učí bruslit.
Vezměte si i hokejky (doporučujeme!). Na jedné třetině budou hokejové branky pro malé
hokejisty. Příspěvek za bruslícího 30 Kč

Silvestrovská procházka za zvířátky
V sobotu 31. 12. 2017 v 10:00 se sejdeme u kašny v parku. Dětem rozdáme krmení pro
zvířátka nebo si můžete vzít vlastní krmení (jablka, kaštany, obilí…) Společně půjdeme nakrmit zvířátka. Cestou se dozvíme o přírodě kolem nás. Pro zájemce bude připraven oběd na
Lidovém domě.
16

Lysický zpravodaj

Tříkrálová sbírka
Ve dnech 7. a 8. ledna 2017 Vás navštíví Tři králové. Budou vděčni za jakýkoliv příspěvek
na charitu. Buďte k nim vstřícní. Děkujeme.

Dětský karneval „Princové jsou na draka“
Tradiční dětský karneval se uskuteční v sokolovně v neděli 29. 1. 2017 od 15:00. Připravena bude tombola, soutěže, hry a hudba... Vstupné dobrovolné. Vítáme příspěvky do tomboly.

Maškarní ples pro dospělé „NARUBY“
Pátek 17. 2. 2017 od 20 h, Lidový dům. Hraje: K-band
Bohatá tombola, výborné občerstvení a originální plesová vystoupení mužů a žen. Těšíme se na nápadité kostýmy. Každoročně jsme překvapeni originalitou a nápady návštěvníků.
Markéta Horáková, za MC Jablíčko Lysice



Radost Vánoc

„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel – to je Kristus Pán.“ Těmito slovy oznámil anděl pastýřům narození Ježíše
Krista, Božího Syna. Jeho narození je skutečnou radostí pro celý svět. Boží Syn přinesl na zem
opravdovou lásku, pokoj a radost. Proto si tuto událost připomínáme o každých Vánocích
už přes dva tisíce let. Ježíšovo narození budeme slavit i letos vánočními bohoslužbami, na
které Vás všechny srdečně zvu. Přijďte si zazpívat koledy a zakusit pravou vánoční atmosféru.
Na Štědrý den bude v 15.00 mše svatá pro rodiny s dětmi a ve 22.00 půlnoční mše svatá. V
neděli 25. 12. a v pondělí 26. 12. budou bohoslužby v 8.00. Navíc v neděli od 14.00 do 17.00
bude možné navštívit kostel a prohlédnout si betlém a vánoční výzdobu. Těším se na setkání
s Vámi nejen při vánočních bohoslužbách.
P. Michal Cvingráf, farář



Putování za Ježíškem
aneb živý betlém

Členové divadelního souboru KLYH Lysice, Římskokatolická farnost Lysice a MC Jablíčko srdečně zvou děti a rodiče na Putování za Ježíškem aneb Živý Betlém, které proběhne v
pátek 23.12. 2016. Začátek akce bude na nádvoří Státního zámku Lysice, kde si budete moci
od 16 hodin odpálit Betlémské světlo. Vezměte si lucerničky. V 16.20 hodin vyjde průvod
do farního dvora, kde vystoupí žáci ZŠ E. Beneše Lysice. Představí se Vám pěvecký kroužek
paní učitelky Nesnídalové a dramatický kroužek paní učitelky Tejkalové. Zde si budete moci
prohlédnout „ svatou rodinu“ a budete moci přispět na sbírku pro Natálku, která trpí spastickou formou dětské mozkové obrny. K občerstvení budete moci využít farní sál, kde bude
připraven teplý nápoj. Těšíme se na Vás a budeme rádi, když se nám i letos podaří v rámci této
akce přispět rodičům Natálky a pomoci v jejich nelehké životní situaci.
Členové divadelního souboru KLYH Lysice
10,11,12/2016
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Úřad městyse Lysic bude ve dnech
22. 12. 2016 až 31. 12. 2016 pro veřejnost uzavřen.
Poslední úřední hodiny budou
ve středu 21.12.2016 do 17 hodin, pokladna do 16 hodin.

Krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví
a hodně lásky od svých nejbližších
přejí všem spoluobčanům
členové zastupitelstva městyse Lysic
a
zaměstnanci úřadu městyse


•
•

•
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Informace z úřadu městyse

termíny svozu domovního odpadu: ST 14. 12. 28. 12.,11. 1., 25. 1.
další úřední dny JUDr. Vlasty Němcové na ÚM Lysice budou: 11.1., 25.1., 8.2.,
22.2.
všechny zprávy hlášené v místním rozhlase najdete na webových stránkách
městyse www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „hlášení rozhlasu“
Lysický zpravodaj



Fotografie z podzimních akcí pořádaných v našem městysi

Setkání seniorů

Na setkání seniorů proběhlo i losování
tradiční tomboly

Vánoční jarmark při rozsvícení vánočního stromu

10,11,12/2016
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 Čertovské dovádění s mikulášskou nadílkou v parku

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 10,11,12/2016 vychází v Lysicích v prosinci
2016. Vydává městys Lysice, Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá:
20Mgr. Pavel Dvořáček, starosta. Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazd.cz.
Lysický zpravodaj

