Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
30.
Zápis provedl(a):
Mgr. Dvořáček
Zasedací místnost
Místo konání:
ÚM Lysice

Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Zápis vyhotoven dne:

Datum konání:
Začátek jednání:
Konec jednání:

18. červenec 2018
17:00 hodin
17:40 hodin

Dvořáček, Fojt ml., Kratochvil, Krška, Němec, Studýnková,
Šmerda, Šrámek, Tejkalová, Vinter
Čechman, Horáková, Fojt, Sehnal, Tejkal
Vinter, Krška
23.07.2018

Č.j.:

2211/2018/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 29. zasedání ZML ověřily paní Ing. Mgr. Horáková a Mgr. Studýnková Ph.D. a
nevznesly 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:
Vkládá se nový bod 5b. Koupě pozemku parc. č. 6042/2 o výměře 95 m2 v obci a k.ú.
Lysice,
vkládá se nový bod č. 6 Prodej pozemku parc. č. 76/4 a části pozemku parc. č. 3502/29
v k. ú. Lysice,
vkládá se nový bod č. 7 Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi městysem a
členem ZML,
vkládá se nový bod č. 8 Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse spolku Žijeme hrou z. s..
Ostatní body se posouvají.
Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 10 přítomných pro.
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2. Prodej pozemku parc. č. 6994/4 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/4 – zahrada o výměře 786 m2 v obci
a k.ú. Lysice paní Ing. Darině Justové, nar. 13.11.1985, trvale bytem Školní 277, 679 21
Černá Hora a panu Jiřímu Špůrovi, nar. 17.06.1986, trvale bytem Sylvárovská 2866, 544 01
Dvůr Králové nad Labem za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1 021 800,- Kč včetně
DPH dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

3. Prodej pozemku parc. č. 6994/14 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/14 – zahrada o výměře 841 m2 v
obci a k.ú. Lysice manželům Ondřeji Kratochvílovi, nar. 03.06.1980 a Lucii Kratochvílové,
nar. 02.06.1981, oba trvale bytem Oulehla 525, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase
obvyklou ve výši 1 093 300,- Kč včetně DPH dle předloženého návrhu smlouvy a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

4. Prodej pozemku parc. č. 6994/11 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 6994/11 – zahrada o výměře 841 m2 v
obci a k.ú. Lysice panu Ing. Josefu Horákovi, nar. 27.12.1970, trvale bytem Třešňová 631,
679 71 Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1 093 300,- Kč včetně DPH dle
předloženého návrhu smlouvy a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
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5. Prodej pozemku parc. č. 7006/1 v k.ú. Lysice – Mgr. Dvořáček
– Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku vzniklého na základě geometrického plánu č.
1316-1727/2018, a to pozemku parc. č. 7006/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 329
m2 v obci a k.ú. Lysice panu Petru Dolníčkovi, nar. 11.07.1971, trvale bytem Horní
náměstí 195, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 32 900,- Kč
stanovenou v souladu se znaleckým posudkem č. 3599-54/18 ze dne 16.06.2018
vypracovaným Karlem Konopáčem, Sokolská 454, Kunštát, znalcem v základním oboru
ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

5b. Koupě pozemku parc. č. 6042/2 o výměře 95 m2 v obci a k.ú. Lysice
– Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje koupi pozemku vzniklého na základě geometrického plánu č.
1316-1727/2018, a to pozemku parc. č. 6042/2 – trvalý travní porost o výměře 95 m2 v
obci a k.ú. Lysice od pana Petra Dolníčka, nar. 11.07.1971, trvale bytem Horní náměstí
195, 679 71 Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 9 500,- Kč a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

6. Prodej pozemku parc. č. 76/4 a části pozemku parc. č. 3502/29 v k. ú. Lysice
- Mgr. Dvořáček
Diskuse: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku vzniklého na základě geometrického plánu č.
1314-63/2018, a to pozemku parc. č. 76/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 a
části oddělené z pozemku parc. č. 3502/29 označené jako díl „a“ o výměře 80 m2 vše v obci a
k.ú. Lysice manželům Aleši Bohanusovi, nar. 29.03.1990, trvale bytem Oulehla 521, 679 71
Lysice a Kateřině Bohanusové, nar. 17.02.1991, trvale bytem Oulehla 555, 679 71 Lysice na
cenu ve výši 6 390,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Vzhledem k charakteru
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pozemků (z velké části se jedná o zcela nevyužitelnou příkrou stráň) byla cena stanovena ve
výši 30,- Kč/m2.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

7. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi městysem a členem ZML
- Mgr. Dvořáček
Diskuse: Mgr. Dvořáček: Zákon o obcích v § 84 odst. 2, písm. p) stanoví, že zastupitelstvu
obce je vyhrazeno vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva obce.
Člen ZML pan Němec požádal o přijetí do pracovního poměru na místo pracovníka údržby
v technické četě. Proto předkládám tuto věc ZML k odsouhlasení.
Usnesení: ZML souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a panem
Ladislavem Němcem, jehož předmětem bude výkon práce pracovníka údržby.
Hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 1

8. Poskytnutí dotace z rozpočtu městyse spolku Žijeme hrou z. s.
- Mgr. Dvořáček
Diskuse: všeobecný souhlas
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí dotace ve výši 65.000,- Kč spolku Žijeme Hrou z. s.,
se sídlem Palackého 201, Kunštát, na rekonstrukci trávníků fotbalového hřiště na Oulehle.
Hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

9. Zpráva o vybírání místních poplatků za psy a svoz domovního odpadu – Mgr. Dvořáček
Diskuze: 0
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Usnesení: ZML bere na vědomí Zprávu o vybírání místních poplatků za psy a svoz
domovního odpadu dle předloženého materiálu.

10. Diskuze:
Mgr. Dvořáček nabídnul volné vstupenky na pořad Na Stojáka

11.

Závěr:
Mgr. Dvořáček poděkoval za účast a ukončil jednání ZML

Jednání bylo ukončeno v 17:40 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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