Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
15.
Datum konání:
16. prosinec 2020
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
17:45 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Koláček, Kratochvil, Mynář,
Němec, Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkal, Vala,
Vaňková
Omluveni:
Tejkalová
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Koláček, Olejníček
Zápis vyhotoven dne :

17.12.2020

Č.j. 3314/2020/ÚM

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

Zápis z 14. zasedání ZML ověřili paní Ing. Vaňková a pan 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 a změna programu:
Doplňuje se:
bod č. 4. Vyhlášení inventur – inventarizačních komisí
bod č. 5. Podání žádosti o podporu ZŠ E. Beneše Lysice z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 14 přítomných pro.
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2. Zpráva starosty o činnosti rady a dění v městysi
Diskuze: 0
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. 7/2020
Diskuze:
Bc. Šulc – U kluziště se dělá jaká přípojka?
Mgr. Kratochvil – Nějaká přípojka se tam bude dělat.
Mgr. Dvořáček – Jestli si uvědomujete, tak po plotě vedl tlustý kabel, už byl v hodně špatném
stavu, byl nebezpečný, takže do konce roku by se to mělo opravit.
Ing. Vaňková – Do budoucna se s kluzištěm bude něco dělat? Umělý led nebo něco, aby bylo
kluziště funkční?
Mgr. Kratochvil – Ne, umělý led rozhodně ne.
Mgr. Dvořáček – Umělý led ne. Nejde o to vybudování, na to by byla dotace, ale nejsme
schopni provozně to zabezpečit a zaplatit.
p. Němec – To se plánovalo ještě když se hrál v Lysicích hokej.
Mgr. Kratochvil – Pak jsme se ještě bavili, že bychom na nějaký měsíc vzali ledovou plochu,
co se pronajímá, ale to říkal pan starosta, nevím, kolik to stá ta nabídka.
Mgr. Dvořáček – Teď by se tam dalo udělat mobilní kluziště na celé ploše za 200 – 300 tisíc
Kč za měsíc. To jsou provozně hrozné peníze.
Ing. Vaňková – A to by tam musel být ještě někdo, kdo by zajišťoval provoz.
Mgr. Dvořáček – Samozřejmě.
Mgr. Kratochvil – A to pochybuji, že by se vybralo na vstupném.
Mgr. Dvořáček – Všechna sportoviště jsou prodělečná. Koupaliště taky nevydělává.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

4. Vyhlášení inventur – inventarizačních komisí
Diskuze: 0
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Mgr. Dvořáček – jde o každoroční záležitost, provádí se inventura obecního majetku. Jmenují
se tři inventarizační komise, jedna ústřední a dvě dílčí. Je rozepsáno, co která komise bude
kontrolovat. Tentokrát je v jedné z komisí nečlen ZML Mgr. Vaněk, zaměstnanec technické
čety, aby se seznámil se stavbami v majetku městyse a mohl vykonávat činnost správce
budov.
Usnesení: ZML schvaluje celkový plán inventur a jmenování členů inventarizačních komisí
dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14......... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

5. Podání žádosti o podporu ZŠ E. Beneše Lysice z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání
Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Co se týká tohoto bodu, tak se jedná se o záležitost, která je tady
z evropských dotací, je to podpora škol. Jedná se o to, že ve škole dlouhodobě zaměstnáváme
školní psycholožku a z těchto peněz ji platíme. Tohle jsou už tzv. šablony III, ze šablon II
jsme dostali přes 2 miliony Kč, zaplatili jsme z toho paní psycholožku a zaplatili jsme ještě
spoustu aktivit, které přinášely prospěch pro děti, tzn. doučování, tandemovou výuku a další.
Navíc byly nakoupen 60 kusů ipadů. Na ministerstvu teď vypsali šablony III a ty nám zase
plynule navážou tím, že na konci prosince končí šablony II. Musíme si zažádat a musíme mít
souhlas zastupitelstva.
Usnesení: ZML souhlasí s podáním žádosti o podporu ZŠ E. Beneše Lysice z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v
prioritní ose 3 OP a ukládá ředitelce školy informovat zřizovatele o schválení projektu a výši
prostředků (celkem i v jednotlivých letech).
Hlasování: Pro ....14......... Proti ......0.......... Zdrželi se ....0..

6. Schválení rozpočtu městyse na rok 2021
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – návrh rozpočtu k připomínkám byl zaslán všem zastupitelům a myslím, že
všechny připomínky byly zapracovány. Podrobný definitivní rozpočet už se zapracovanými
připomínkami byl také zaslán v elektronické podobě všem zastupitelům. V této podobě
rozpočet visel 15 dnů na úřední desce, jak stanoví zákon a takto jej také musíme schválit,
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jinak máme rozpočtové provizorium. Případné další nutné výdaje je možno řešit v průběhu
roku rozpočtovým opatřením.
Usnesení: ZML schvaluje rozpočet Městyse Lysic na rok 2021 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ….14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

Usnesení: ZML schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Lysic na období 2022 - 2023
dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ….14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse
Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Chtěl bych poděkovat panu starostovi za jeho práci, kterou v této nelehké
době odvedl a jeho zásadní podíl na získávání peněz pro obec. Pan starosta má plat pevný, se
kterým během roku nejde nic dělat, tak chci navrhnout odměnu starostovi ve výši 125% platu.
Z mého pohledu to není nijak mimořádná částka, jenom pro informaci ředitelé škol obdrželi
odměny vyšší než pan starosta. Což si nemyslím, že je správné, ale školství je financováno
jiným způsobem, z jiných zdrojů, takže tak to je. 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 nové ČOV. Stavba je dokončena a běží ve zkušebním provozu. Jde o výsledek
několikaleté práce od začátků projektu po uvedení do zkušebního provozu. Nová čistírna je
stavbou mimořádně významnou pro obec jak výší investice, tak významem. Jde o největší
investici za posledních minimálně 30 let. Bude sloužit po další desetiletí a vybudování bylo
spojeno s problémy, které bylo třeba operativně řešit. Vše se podařilo úspěšně dokončit a
myslím, že odměna za ukončení takové stavby je namístě.

Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 125% platu starostovi
městyse za úspěšné dokončení stavby nové ČOV.
Hlasování : Pro ..…14.……Proti……0……Zdrželi se…0..
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8. Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Mám tady k promítnutí projekt koupaliště a rybníka.
Mgr. Kratochvil – Děkuji jménem vedení školy zastupitelům, za spolupráci a za přístup ke
škole. Několik let se tady bavíme o tragickém stavu školní tělocvičny. My jsme v posledních
dvou letech nechali naprojektovat případnou opravu tělocvičny, aby byla už v dnešním
standardu. Máme k tomu zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci včetně všech
rozpočtů a všeho, co k tomu náleží a ta částka vychází téměř ke 20 milionům Kč. Už jsme se
tu několikrát bavili, že pokud na to nebude nějakým zásadním způsobem dotace, tak že do
toho škola ani obec nemůže jít. Takže jsme pořád čekali, než se nějaká dotace objeví.
Dosavadní dotace nabízely maximálně 5 milionů Kč, což nám pořád nic neřešilo. Teď je nová
dotace, která nabízí do deseti a nad deset milionů Kč, termíny podávání žádostí o tuto dotaci
jsou do půlky června, relativně dost času. A shodou okolností se na jednání Dobrovolného
svazku Kunštátsko-Lysicko prezentovala firma, která tyto žádosti o dotace zpracovává. Chtěl
bych vás dopředu informovat o tom, že jestli s tím budeme souhlasit jako zastupitelstvo, že
bych je oslovil, jaká je šance vůbec na tuto dotaci dosáhnout a v případě, kdy by to šlo, tak
bychom to na zastupitelstvu podrobně probrali, je tam asi 70% co bychom mohli dostat, takže
obec by to stálo asi tak pět, šest milionů Kč z vlastních zdrojů a 13 milionů Kč bychom mohli
dostat. Pokud by to vyšlo, bylo by to dobré, protože tělocvična je ve špatném stavu.
Bc. Šulc – Bavíme se o rekonstrukci haly?
Mgr. Kratochvil – O rekonstrukci haly, sociálního zařízení, přístupu, bezbariérového vstupu,
podlahy budou nové.
Bc. Šulc – Velikostně plocha haly zůstane identická?
Mgr. Kratochvil – S tím se nedá nic dělat.
Mgr. Studýnková – Tělocvičně by pomohlo, kdyby tam kromě haly byl nějaký menší sál na
jógu nebo na něco takového. Aby patnáct cvičících neblokovalo celou velkou halu.
Mgr. Kratochvil – Já to chápu, ale nástavbu nám na to nedokážou udělat. Je to hezká
myšlenka, ale je to tak požadavek na novou sokolovnu.
Bc. Šulc – Já jsem se na to ptal proto, jestli jste navštívili někdo novou sportovní halu ve
Svitávce? Stála asi nějakých 33 milionů Kč, je úplně nová. Mluvil jsem s panem starostou a
říkal, že dostali nějaké dotace, a hlavně byl schopen sehnat půjčku.
Mgr. Studýnková – Ano, ale tam je to městská hala, zatímco tady je to školní tělocvična. Ale
hala ve Svitávce je úžasná, je jak z 21. století, je tam bar, je tam hospůdka, je tam pořád něco.
Mgr. Dvořáček – Hlavně oni to soutěžili ještě v té době, než došlo k boomu cen stavebních
prací.
Bc. Šulc – To je pravda.
Mgr. Studýnková – A je to taková ta montovaná konstrukce. Přijede tam jeřáb a mají
postaveno za čtrnáct dní. To u sportovní haly udělat jde. A hlavně je perfektní, oni tam mají
hrazení, že jednu halu přehradí na tři menší sály a skupiny se nijak neruší.
p. Olejníček – Je to hlavně otázka peněz.
Mgr. Kratochvil – A hlavně byla to stavba na zelené louce, mohli si vymyslet, co chtěli.
Ing. Vaňková – A se střechou se taky bude něco dělat?
Mgr. Kratochvil – Ne, střecha je vyřešená.
Mgr. Studýnková – Opravdu by nešel nějaký sáleček nad šatny?
Mgr. Kratochvil – Ne, nejde to. Už je hotový projekt, už není možné ani projektově to
zvládnout, aby se dala podat žádost. Pro jógu si myslím, že by bohatě stačila malá tělocvična.
Mgr. Studýnková – Někdy je nás i víc, a navíc v malé tělocvičně je zima.
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Mgr. Dvořáček promítnul projekt nového zázemí na koupališti.
p. Mynář – To co teď momentálně na koupališti stoji, to bude použitelné?
Mgr. Dvořáček – Částečně se to bude bourat, nikdo neví, na co se narazí. Střecha zůstane,
sloupy zůstanou, plážový bar taky, akorát zázemí se rozšíří.
p. Olejníček – Proč je prostor pro plavčíka tak velký?
Mgr. Dvořáček – Není velký, musí tam být lehátko, umyvadlo, stůl atd.
Bc. Šulc – Kdo to kreslil?
Mgr. Dvořáček – Janíkovi.
p. Olejníček – Ta částka za opravu je hrozná.
Mgr. Dvořáček – To nebude tolik. Jenom za půl milionu je tam nová elektrika. Věřím tomu,
že to bude levnější.
Mgr. Dvořáček promítnul a popsal projekt nového rybníka.
p. Mynář – To je ještě nad tím rybníčkem, jak tam je?
p. Olejníček – Jak se odbočuje k myslivecké chatě, po pravé straně níž, je to nevyužitá rokle,
když se tam rybník udělá, udělají se okolo chodníky, myslím, že to bude hezké. Okolo můžou
být lavičky pro lidi, kteří půjdou na procházku. Byla by škoda to nevyužít a neudělat.
ZML bere na vědomí záměr stavby rybníka a zázemí na koupališti dle předloženého návrhu.
Hlasování : 14 pro
Bc. Šulc – Možná mi to uniklo ve zpravodaji, ale dostaneme nějaký rozpis svozu odpadů?
Mgr. Dvořáček – Ano, rozpisy budou distribuovány do schránek.
Mgr. Studýnková – A vývoz plastu a papíru bude opravdu 24.12.?
Mgr. Dvořáček – Ne, bude se to hlásit, tento svoz je přesunutý na 26.12.
Mgr. Dvořáček – Děkuji za spolupráci v letošním roce a těším se na spolupráci v příštím roce.

9. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 17:45 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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