Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
9.
Datum konání:
16. prosince 2019
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:15 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Fojt, Horňanský, Koláček, Kratochvil,
Mynář, Němec, Olejníček, Studýnková, Šulc, Tejkal, Tejkalová,
Vala
Omluveni:
Šrámek
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Dolníček, Tejkal
Zápis vyhotoven dne :

18.12.2019

Č.j. 3620/2019/ÚM

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 8. zasedání ZML ověřili pan Fojt a pan Koláček 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: 0
Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 14 přítomných pro.

2. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi
Diskuze:
p. Dolníček – Chtěl bych se zeptat, proč pan Knotek chce tu cestu tak najednou rozšiřovat?
Vždyť je tam cesta pěkná, rozšířená, dřív bývala užší.
Mgr. Dvořáček – Pan Knotek tvrdí, že je to úzké, že na svůj pozemek musí couvat, že se tam
nemůže otočit.
Mgr. Kratochvil – Tam to spíš vypadá na nějaké osobní vztahy.
Mgr. Dvořáček – Pan Hošek tam chce stavět, vyřizuje si stavební povolení, bude tam vozit
materiál, ale údajně tam projede i hasičská tatra, takže v tom nevidím problém, není to nějak
úzké.
Bc. Šulc – A jaké se vybízely další eventuality řešení?
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Mgr. Dvořáček – Další eventualita řešení byla donutit pana Fojta posunout plot a rozšířit
cestu.
p. Mynář – A oni už to ví, tady to rozhodnutí?
Mgr. Dvořáček – Ano, už jsme jim odpovídali.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3. Rozpočtové opatření č. 6/2019
Diskuze:
Mgr. Studýnková – Co stavba ČOV – stavíme, platíme?
Mgr. Kratochvil – Ano, podrobněji to uvidíte v hospodaření městyse.
Bc. Šulc – Jaký je předpoklad, že se ten úvěr bude dlouho splácet?
Mgr. Dvořáček – Splácet se má podle smlouvy od roku 2022.
Mgr. Kratochvil – Záleží, jak budeme finančně zdatní, třeba budeme splácet rychleji.
Mgr. Dvořáček – Psal jsem to i do zpravodaje, na úvěr je pohyblivá úroková sazba 6M
PRIBOR + 0,07 %. Když jsme úvěr podepisovali, to už je myslím rok, tak sazba vycházela
cca 1,6%, v současné době je to 2,29 %. Takže rostou úrokové sazby. Ale potom, až úrokové
sazby klesnou, tak se i úrok pohne zase směrem dolů.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

4. Hospodaření městyse 7-10/2019
Diskuze:
Bc. Šul – Kolik je tam vratek z IROPu za výtah ve škole?
Mgr. Kratochvil – Přes 8 milionů Kč.
p. Mynář – Chtěl bych se zeptat, v jaké fázi je rybník na Badalkách?
Mgr. Dvořáček – Je na něj projektová dokumentace, vydané stavební povolení, bohužel se
právní moc minula s termínem dotace, takže bohužel letos to nevyšlo a budeme to zkoušet
v příštím roce. Nemůžeme to stavět z vlastních finančních prostředků, jsou to čtyři miliony, a
dotace je na to 70 – 80% z Ministerstva zemědělství. Takže musíme počkat na dotaci. Není to
tak, že bychom teď rybník nezbytně potřebovali, jsou důležitější věci.
p. Mynář – Takže je počítané s tím, že to určitě bude?
Mgr. Dvořáček – Ano, výhledově pokud se podaří získat dotaci, tak ano.
Bc. Šulc - A tam je teda rozpočet zhruba 4 miliony na tu výstavbu?
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Mgr. Kratochvil - Ano.
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 7-10/2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5. Schválení rozpočtu městyse na rok 2020
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – návrh rozpočtu k připomínkám byl zaslán všem zastupitelům 18. 11. a
myslím, že všechny připomínky byly zapracovány. Podrobný definitivní rozpočet už se
zapracovanými připomínkami byl zaslán v elektronické podobě všem zastupitelům 5. 12.
V této podobě rozpočet visel 15 dnů na úřední desce, jak stanoví zákon a takto jej také
musíme schválit, jinak máme rozpočtové provizorium. Případné další nutné výdaje je možno
řešit v průběhu roku rozpočtovým opatřením.
Bc. Šulc – Co byly stavební práce kolem domu Fleischlingerů, to s tím souvisí?
Mgr. Dvořáček – To je vodovodní přípojka na novou ČOV.
Mgr. Tejkalová – Já bych se zeptala tady na ty výdaje, co se týká sokolovny? Ostatní zájmová
činnost v kultuře. To je co?
Mgr. Dvořáček – Já jsem do této kapitoly dal 200 tisíc Kč navíc, kdyby náhodou jsme se třeba
rozhodli, že uděláme příležitostně konkurenční studii, je to tam pro jistotu, není tím myšleno
nic konkrétního.

Usnesení: ZML schvaluje rozpočet Městyse Lysic na rok 2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

Usnesení: ZML schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Lysic na období 2021 - 2022
dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ….14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

6. Obecně závazná vyhláška městyse Lysic č. 1/2019, o místním poplatku ze psů
Diskuze: 0
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Mgr. Dvořáček – všechny vyhlášky jsem zasílal 27. 11. všem zastupitelům k vyjádření.
Nezaznamenal jsem žádný dotaz.
Usnesení: ZML schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 1/2019, o místním
poplatku ze psů, dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. Obecně závazná vyhláška městyse Lysic č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 2/2019, o místním
poplatku z pobytu, dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

8. Obecně závazná vyhláška městyse Lysic č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 3/2019, o místním
poplatku ze vstupného, dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

Obecně závazná vyhláška městyse Lysic č. 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
9.

Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

4

10. Obecně závazná vyhláška městyse Lysic č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území Městyse Lysice
Diskuze:
Mgr. Studýnková – Viděla jsem chlapy skládat na sokolovnu popelnice. To už jsou ony?
Mgr. Dvořáček - Ano, popelnice už přivezli, část je na staré hasičské zbrojnici, část na
sokolovně, až se budou popelnice čipovat, tak se musí dát tři různě barevné popelnice do sebe
a přemýšlel jsem, jak to vůbec budeme distribuovat, popelnice jsou velké, myslím, že se to do
osobního auta nevejde. Takže asi je budeme muset rozvážet. Uvidíme.
Mgr. Tejkalová – A to bude probíhat v lednu?
Mgr. Dvořáček – Ne, na to je čas půl roku. Takže popelnice nejdřív načipujeme, seřadíme
podle ulic, sám si to zatím nedovedu představit, jsem na to zvědavý.
Mgr. Kratochvil – Slyšel jsem názory některých lidí, kteří se k tomu staví negativně, už teď
ví, že třídit nebudou. Ale když měli možnost přijít na setkání, co bylo v Lidovém domě a měli
tam možnost se vyjádřit, tak nepřišli. Samozřejmě není povinnost si popelnice vzít a třídit, ale
kdo to udělá, určitě to bude dobře. Bude víc vytříděného odpadu, budeme za svoz méně platit.
Mgr. Dvořáček – On se na to každý pak bude dívat jinak, až by potom měl platit poplatek
1500,- Kč za osobu a rok. A zákaz skládkování se blíží.
Mgr. Studýnková – Ono je to i spíš tak, že lidi jsou proti jakékoliv změně.
Mgr. Tejkalová – Já bych se chtěla zeptat, bylo by dobré začít i od školy, nemohlo by se třídit
i ve třídách?
Mgr. Dvořáček – Kontaktoval jsem pana Matúše Marka, se školou se domluví a nějakým
způsobem to bude.
Mgr. Kratochvil – Já jediné, co vidím kriticky, je estetický dojem obce, že všude budou
barevné popelnice. Kdo nemá nějaký přístřešek nebo něco, tak to bude venku před domem.
Mgr. Studýnková – Tak snad doteď tu popelnici taky někde měli. Tak teď jich budou mít víc.
p. Mynář – Jak jsou řešené bytovky?
Mgr. Dvořáček – Zůstanou kontejnery, přibydou i nové, systém zůstane tak jak byl, budou
svážené ve čtrnáctidenním intervalu, bytovky barevné popelnice nedostanou. Budou i nové
kontejnery, i na bioodpad, po obci.
Mgr. Tejkalová – To se nemůžou dát jednotlivé kontejnery na jednotlivý druh odpadu?
Mgr. Dvořáček – Můžou. Přemýšlím o tom, jak to udělat. Všechno to musíme vychytat.
Bc. Šulc – Distribuce občanům bude teda tak, že popelnice pracovníci dovezou? Nebo se
vyzvednou osobně?
Mgr. Dvořáček – Uvidíme. Musíme to vymyslet. Pokud má větší auto, tak si je může
vyzvednout sám. Ale myslím, že do osobního auta se to nevejde.
p. Vala – Do osobního auta se vlezou. Vezl jsem tak popelnice do letního kina.
p. Němec – Budou se lidé oslovovat, jestli mají zájem o popelnice nebo si budou muset říct
sami?
Mgr. Dvořáček – Nevím, musíme to domyslet, popelnice se budou čipovat na číslo popisné.
Teď to řeší v Opatovicích. Zeptáme se.
Mgr. Studýnková – Poslední svoz odpadu je 25.12?
Mgr. Dvořáček – Ne, poslední svoz je v náhradním termínu v sobotu 28.12., pak první svoz
v lednu bude ve čtvrtek 9.1.2020. Je to všechno i ve zpravodaji.
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Usnesení: ZML schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 5/2019, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Lysice, dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …14....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

11. Prodej části pozemku parc.č. 3092/39 o výměře 68 m2 v k.ú. Lysice
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Jedná se o pozemek mezi Šulcovými, cestička nahoru do ulice V Zahradách,
kde pan Adámek chce kousek odkoupit, už se to táhne asi pět let, je vypracovaný GP a
znalecký posudek.
Bc. Šulc – Do jaké míry to bylo tehdy o tom, že si rozšíří ten chodník nebo nájezd?
Mgr. Kratochvil – Asi chtěl ukázat, že tam bude stavět, zbudoval nájezd.
Mgr. Studýnková – A jak tam bude jezdit?
Mgr. Dvořáček – Z ulice V Zahradách.
Bc. Šulc – Teď jezdí zespodu, projede tam. Co bude potřebovat, aby tam mohl jezdit?
Mgr. Dvořáček – Snad jen stavební povolení ze stavebního úřadu.
Usnesení: ZML schvaluje prodej dílu „b“ o výměře 68 m2 odděleného na základě
geometrického plánu č. 1355-112/2019 z pozemku parc. č. 3092/39 v obci a k.ú. Lysice panu
Milanu Adámkovi, nar. 20.09.1959, trvale bytem Nádražní 1261/3, Kuřim za cenu v místě a
čase obvyklou ve výši 17.480,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem č. 373286/19 ze dne 15.12.2019 vypracovaným Karlem Konopáčem, Sokolská 454, Kunštát, znalcem
v základním oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a pověřuje starostu vypracováním
a podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro ….14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

12. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse
Diskuze:
Mgr. Kratochvil – pan starosta má plat pevný, se kterým během roku nejde nic dělat, tak chci
navrhnout odměnu starostovi ve výši jednoho platu. Tuto odměnu může dostat dvakrát za rok,
schválit to musí zastupitelstvo. Zákon říká, že obec může poskytnout mimořádnou odměnu za
splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Takovým mimořádným a zvláště
významným úkolem bylo nepochybně úspěšné dokončení stavby hasičské zbrojnice a její
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předání k užívání našim hasičům. Na stavbě nebyly žádné vícepráce, naopak se cca 200 tisíc
ušetřilo. STAVKOM navíc hasičům nakoupil vybavení za 110 tisíc Kč bez DPH jako náhradu
za průtahy stavby, což je opět vyjednávací úspěch.
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1 platu starostovi městyse
za úspěšné dokončení stavby hasičské zbrojnice.

Hlasování : Pro ..…13.……Proti…0………Zdrželi se…1..

13. Diskuze :
Bc. Šulc – Jak to vypadá s Lidovým domem, jsou zaručené termíny plesů?
Mgr. Dvořáček – Ano, mám pocit, že s panem Jakubcem je dobrá domluva. Co jsem s ním
domlouval, to všechno bylo v pořádku.
p. Fojt – Chtěl bych navrhnout, jestli by se daly osvětlit přechody u nákupního střediska a u
bufetu? Když je takové sychravé počasí, je to strašně nebezpečné.
Mgr. Dvořáček – Ano, taky jsem o tom přemýšlel.
p. Olejníček – Tak já přidám ještě připomínku k zrcadlu u obchodu na Horním náměstí.
Věčně je zamrzlé, orosené, není tam vidět.
p. Dolníček – Poptám se, jestli je technicky řešitelné vyhřívané zrcadlo.
Mgr. Tejkalová – Je možné, aby nám kalendáře dovezli domů pracovníci obce?
Mgr. Dvořáček – Tak asi je to možné, ale je to na domluvě, kdy budete doma.
p. Mynář – A jsou navíc nějaké kalendáře? Budou se prodávat?
Mgr. Dvořáček – Ano, asi 200 ks je navíc, budou se prodávat za 50,- Kč jako v loňském roce.

14. Závěr :
Jednání bylo ukončeno v 18.15 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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