Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
6.
Datum konání:
26. června 2019
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:30 hodin
Přítomni:
Dvořáček, Fojt, Horňanský, Kratochvil, Mynář, Němec,
Studýnková, Šulc, Vala
Omluveni:
Horáková, Koláček, Olejníček, Šrámek, Tejkal, Tejkalová
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Studýnková, Šulc
Zápis vyhotoven dne :

28.06.2019

Č.j. 1915/2019/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 5. zasedání ZML ověřili pan Koláček a pan Mynář 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. 5. Zpráva finančního výboru.
Ostatní body se posouvají
Nový bod č. 10 SOD „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“.
Nový bod č. 11. Schválení kácení v oboře.
Nový bod č. 12. Zpráva kontrolního výboru.
Nový bod č. 13. rozdělený na body
13. a) Souhlas se zřízením zástavního práva a dalších věcně-právních omezení.
13. b) Souhlas se zřízením zástavního práva a dalších věcně-právních omezení.
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 9 přítomných pro.
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2. Udělení čestného občanství Mgr. Zdeňku Burýškovi
Diskuze:
Mgr. Kratochvil – pan ředitel Burýšek pracoval ve škole od roku 1977 jako učitel, od 1990
jako ředitel, v ředitelské funkci strávil 29 let. Myslíme si, že jiná mimolysická osobnost pro
Lysice tolik jako on neudělala. V roce 1946 byl jmenován čestným občanem dr. Edvard
Beneš. Mimo něho zatím nikdo jiný čestné občanství nedostal. Teď jsme navrhli udělit čestné
občanství Lysic panu řediteli Burýškovi. Dále navrhujeme jej ohodnotit i finanční cestou.
Zajistili jsme u Čedoku poukazy na dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 tisíc Kč a
dále obdrží osobní dar finanční, pokud to nyní zastupitelstvo schválí, ve výši 60 tisíc Kč.
Mgr. Dvořáček – jen doplním, že pan ředitel Burýšek je nepochybně osobností, která se
v Lysicích zasloužila o rozvoj školství a udělení čestného občanství je na místě.
p. Šulc – Nechcete to dát do rámečku pod sklo?
Mgr. Dvořáček – To je dobrý nápad, zajistíme to.
Usnesení : ZML v souladu s ust. § 36 odst. 1 a 84 odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění, uděluje čestné občanství městyse Lysic panu
Mgr. Zdeňku Burýškovi za dlouholeté působení ve vedení a mimořádné zásluhy o rozvoj
Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích.
Hlasování: Pro ….8.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...1...

3. Projednání smlouvy o poskytnutí daru
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí věcného daru v podobě poukazu cestovní kanceláře
ČEDOK v hodnotě 40 tisíc korun českých a peněžitého daru ve výši 60 tisíc korun českých
panu Mgr. Zdeňku Burýškovi a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

4. Zpráva starosty o činnosti rady a dění v městysi
Diskuze:
Bc. Šulc – Ta objízdná trasa se týká pivní pouti v Černé Hoře?
Mgr. Dvořáček – Ano, je to každoroční záležitost, je to pořád stejné.
Usnesení : ZML schvaluje Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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5. Zpráva Finančního výboru
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje zprávu Finančního výboru dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

6. Rozpočtové opatření č. 3/2019
Diskuze:
Bc. Šulc – Co je nového na tom koupališti?
Mgr. Dvořáček – Herní prvky. Je tam nová houpačka, průlezka - taková síť pro malé děti.
Mgr. Studýnková – Dva miliony Kč na vrt u hřbitova máme v rozpočtu? Počítali jsme s tím?
Mgr. Dvořáček – V rozpočtu máme milion. Zbytek se bude schvalovat podle skutečnosti.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

7. Schválení závěrečného účtu za rok 2018
Diskuze: 0
Usnesení: ZML souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrady.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

8. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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9. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2018
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2018.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

10. SOD „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“.
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – 17.6. proběhlo otvírání obálek na ČOV, přihlásily se čtyři firmy, firma
LB 2000, s.r.o., Olomouc, VHS stavby a. s., Jihlava, Metrostav a. s., Praha a INSTA CZ,
s.r.o. Olomouc. Ve výběrovém řízení byla stanovena jako nejvyšší přípustná cena 80 milionů
Kč. Firma LB 2000, s. r. o., nabídla cenu 89.747.156,97 Kč, nabídka VHS stavby a. s., zněla
na 93.100.000,- Kč, Metrostav a. s., nabídl cenu 78.402.216,88 Kč a INSTA CZ 88.000.000,Kč. Podařilo se tedy získat nabídku jedinou, která je v limitu, který byl stanoven.
Dotaci na to máme 37 milionů, plus asi 3 miliony Kč z kraje, otvírám diskuzi, zda do toho jít,
nebo ne. Myslím, že už to lepší nebude a lepší nabídku nevysoutěžíme.
Mgr. Kratochvil – Před několika roky, když jsme měli projekt pro územní rozhodnutí, tak na
jeho základě byla předpokládaná cena 55 – 60 milionů korun. Teď je nabídka 78 milionů Kč,
doba je prostě taková.
p. Mynář – Ta varianta spoluúčasti Drnovic úplně padla?
Mgr. Dvořáček – Ano, to už padlo, pan starosta Ducháček se toho bál.
Mgr. Studýnková – Akorát smutné je, že teď postavíme prakticky za tu částku, za kterou
tehdy říkali, že bychom to měli pro všechny tři obce.
Mgr. Dvořáček – Drnovice si tehdy myslely, že to opraví za 8 milionů Kč, v současné době
jsou někde 40 milionech a to mají jen předpokládanou cenu. Jsou na tom podobně jako my.
Bc. Šulc – Jiná eventualita žádosti o dotaci není?
Mgr. Dvořáček – Pokud tohle zamítneme, SFŽP bude vypisovat určitě dotace další. Můžeme
to zkusit i na vyšší částku. Je otázka, jak to dopadne. Do toho nikdo nevidí.
Mgr. Kratochvil – Že nějaké dotace budou, je jasné, ale kolik dají procent, kdo bude mít
prioritu a za jakých podmínek, to nejsme schopni vůbec odhadnout. Takže já se určitě kloním
k tomu, realizovat to za současných podmínek.
Mgr. Studýnková – Aby to nebylo potom ještě horší než teď.
p. Fojt – Myslím si, že akce je to potřebná, určitě to není ani částka konečná, určitě se nějaké
vícepráce objeví, je to nutnost, myslím si, že by se to mělo udělat.
Mgr. Dvořáček – Když to nyní odmítneme, může se stát, že v budoucnu bude vypsán nějaký
dotační titul a dostaneme o nějaký milion víc. Ale taky se může stát, že nedostaneme vůbec
nic. Už se minimálně dva miliony Kč daly do všech příprav a projektů.
p. Mynář – V průběhu stavby se dá ještě o nějakou dotaci dodatečně požádat?
Mgr. Dvořáček – Musíme požádat kraj, to se bude dělat dodatečně. A co se týče SFŽP, tak to
už ne. A vím, že ještě něco dávalo ministerstvo zemědělství. Ale to nelze kombinovat
s dotací, kterou máme.
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Mgr. Studýnková – My tu čističku ale musíme postavit. Vzpomínám si, jak tady byl ten
technik, tak říkal, že čistička je na hranicích kapacity.
Mgr. Dvořáček – Ano. Když pominu, že je čistička stavebně technicky na špatném místě, tak i
technologicky a kapacitně už nevyhovuje. Musí se s tím něco dělat.
Bc. Šulc – Nějaký časový horizont výstavby víme?
Mgr. Dvořáček – Když to teď schválíme, tak v červenci podepíšeme smlouvu o dílo, myslím
tak srpen září, že by mohli převzít staveniště.
p. Fojt – Jelikož je to veliká akce, tak by bylo třeba vybrat opravdu odborníka jako stavební
dozor. Aby to pohlídal a nebyl s ničím problém.
Mgr. Dvořáček – Tam je vysoutěžená už z minula firma VRV, která tyto akce dělá a se kterou
spolupracujeme a bude se spolupracovat i s VAS, která to bude do budoucna provozovat,
takže i v jejich vlastním zájmu je, aby to dělali zodpovědně.
Bc. Šulc – Firma Metrostav se nehlásila do toho prvního kola výběrového řízení?
Mgr. Dvořáček – Ne, nehlásili se.
Usnesení: ZML bere na vědomí doporučení hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 „Městys
Lysice- intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace II“ a na základě tohoto
doporučení rozhoduje o výběru dodavatele, a to dodavatele s nejvýhodnější nabídkou společnosti Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, s nabídkovou
cenou 78.402.216,88 Kč bez DPH. Po uplynutí všech lhůt podle zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ZML schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

11. Schválení kácení v oboře
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – Přišlo rozhodnutí KrÚ JMK, kterým nám po čtyřech letech povolili
pokácení 22 dřevin v aleji u kina a u školy. Vyřizovala se spousta papírů, dělaly se různé
výjimky kvůli ochraně některých živočichů atd. Myslím si, že když už jsme se dostali k tomu,
že máme pravomocné rozhodnutí na pokácení dřevin, navíc je tam spousta ořezů, tak bychom
to měli pokácet. Píšu to i do zpravodaje. Kdyby na někoho spadl strom, který je povolený
k pokácení, byl by z toho problém. Soutěžit se bude kácení na září, říjen, na jaře by se pak
ořezal ten zbytek. Je to smutné, obora je kouzelné místo, ale někdo se do toho pustit musí,
nemůže se to odkládat do nekonečna.
p. Mynář – Chtěl bych k tomu kácení říct, že na Oulehle na fotbalovém hřišti, jak je u kabin
ten veliký dub, tak minimálně ho nějakým způsobem ořezat nebo omladit. Je krásný, ale
myslím si, že ohrožuje jak střechu, tak děti.
Mgr. Dvořáček – Ale ten strom byl ořezávaný nedávno certifikovaným arboristou.
Bc. Šulc – Strom mi přijde zdravý a poskytuje stín.
p. Mynář – Neříkám kácet, jen odlehčit, ořezat, pohybuje se tam hodně dětí.
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Usnesení: ZML schvaluje pokácení dřevin (lip a kaštanů) označených v žádosti městyse
Lysic pořadovými čísly 186, 188, 190, 191, 194, 196, 199, 222, 227, 230, 242, 255, 259, 260,
263, 265, 271 a 279 ve stromořadí „U školy“ rostoucích na pozemku parc. č. 7164 v k. ú.
Lysice a dřevin označených pořadovými čísly 158, 159, 160 a 161 ve stromořadí „Za
zámkem“ rostoucích na pozemku parc. č. 3526/3 v k. ú. Lysice v souladu s rozhodnutím
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí, č. j. JMK56257/2019 ze
dne 15. dubna 2019.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

12. Zpráva kontrolního výboru
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje zprávu Kontrolního výboru dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

13. Souhlas se zřízením zástavního práva a dalších věcně-právních omezení
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – Už jsme to projednávali minule, opět jde o pozemky na Horkách, při
hypotéce banky chtějí potvrzení, že je obec pustí na LV zapsat si zástavní právo, protože my
tam máme jako obec zapsaný zákaz zcizení. Obec k tomu musí vyslovit souhlas. Některým
bankám to stačí napsat normálně, některé to chtějí projednat v zastupitelstvu. Tentokrát se
jedná o majitele pozemků 6995/2 a 6994/4. Obojí mají hypotéky u České spořitelny. Pozemky
mají řádně koupené, zaplacené, všechno je v pořádku.

13. a) Usnesení: ZML souhlasí se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení k pozemku
6995/2 v obci Lysice, katastrální území Lysice, ve prospěch úvěru pro Českou Spořitelnu,
a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČO 45244782.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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13. b) Usnesení: ZML souhlasí se zřízením zástavního práva a zákazu zcizení k pozemku
6994/4 v obci Lysice, katastrální území Lysice, ve prospěch úvěru pro Českou Spořitelnu,
a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, IČO 45244782.
Hlasování: Pro …9.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

14. Zpráva o připravenosti koupaliště na sezonu 2019
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Letos začala sezóna brzy, provoz byl zahájen 14.6.2019.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2019 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

15. Zpráva o připravenosti letního kina na sezonu 2019
Diskuze:
p. Vala – Chtěl bych říct, že jak se vyměnily kabely, je mnohem lepší a kvalitnější zvuk při
promítání.
Bc. Šulc – Na střeše je azbest?
Mgr. Dvořáček – Ano, výměna je domluvena s panem Šamšulou, ale má toho hodně, takže to
nějakou dobu potrvá.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2019 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

16. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse
Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Tak jak každým rokem navrhujeme poskytnout odměnu starostovi. Letos
měl velmi komplikované jaro tím, že nás Concentus Moravie s paní kastelánkou uvrtali do
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zahajovacího koncertu, pan starosta tím strávil hodně času, bylo to náročné. Průběh koncertu
byl dobrý. Myslím si, že není důvod to nějak vysvětlovat a obhajovat.
Mgr. Dvořáček – Ještě považuji za velký úspěch, nejenom svůj, že se podařilo dostat sem
praktického lékaře do nové ordinace. Tento problém čeká i okolní obce, doktoři tam jsou před
odchodem do důchodu. Zajistit zubního lékaře se bohužel zatím nepodařilo.
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1 platu starostovi městyse
za úspěšnou organizaci zahajovacího koncertu letošního ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Concentus Moraviae a za obnovení provozu ordinace praktického lékaře v Lysicích.
Hlasování: Pro …9...... Proti ........0.......... Zdrželi se ...0...

17. Prodej pozemku parc. č. 3228/5 o výměře 31 m2 v k.ú. Lysice
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 3228/5 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 21 m2 a dílu „a“ o výměře 10 m2 odděleného na základě geometrického plánu č.
1347-47/2019 z pozemku parc. č. 3228/1 vše v obci a k.ú. Lysice manželům Romanu
Hřebíčkovi, nar. 25.07.1969 a Ivaně Hřebíčkové, nar. 25.06.1971, oba trvale bytem Zákostelí
360, Lysice za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 21 700,- Kč stanovenou v souladu se
znaleckým posudkem č. 3685-39/19 ze dne 18.06.2019 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 …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

18. Prodej pozemku parc. č. 79/13 o výměře 79 m2 v k.ú. Lysice
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje prodej pozemku parc. č. 79/13 – zahrada o výměře 79 m2 v obci a
k.ú. Lysice nově vzniklého na základě geometrického plánu č. 1344-37/2019 z pozemku parc.
č. 79/11 panu Martinu Vorlíčkovi, nar. 09.04.1992, trvale bytem Zámecká 191, Lysice za
cenu v místě a čase obvyklou ve výši 2 370,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým
posudkem č. 3684-38/19 ze dne 18.06.2019 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 …9..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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19. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu mezi městysem a členem ZML

Diskuze: 0
Usnesení: ZML souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a panem
Ing. Ladislavem Horňanským, jehož předmětem bude výkon práce pracovníka údržby.
Hlasování: Pro …8..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...1...

20. Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Před asi půl rokem došlo k nastěhování romské rodiny do rodinného domu
v ul. Badalky, pokud by se vás někdo ptal a zajímal se o tuto problematiku, tak rodina se o
víkendu stěhuje do Hradce Králové. Není to výsledek nějaké petice, ale stěhují se, z Lysic
odcházejí.
Bc. Šulc – V rámci toho, co jsem tu dnes slyšel, tak jsem si dal do souvislostí nějaké věci a
tak úplně tomu nerozumím. Bavíme se tady v rámci Concentusu Moraviae, že nás paní
kastelánka do zahajovacího koncertu uvrtala a pak si stanoví nájem za raut přes 40 tisíc Kč?
Tak tomu nerozumím. Tady je nějaký problém v komunikaci?
Mgr. Dvořáček – Tady vznikl problém mezi zámkem a obcí v tom, že městys a státní zámek
nemají uzavřenou smlouvu o svatbách. Je to z toho důvodu, že jsem nesouhlasil s tím, aby
prodlevy mezi jednotlivými obřady na různých místech v zahradě byly 45 minut. Zrovna teď
v sobotu jsem byl oddávat, byl jsem na dvou svatbách v zahradě, každá byla na jiném místě a
ta svatba v zahradě skutečně trvá deset minut. Pak si svatebčané mohou gratulovat, fotit se a
my odcházíme na další místo a můžeme v podstatě oddávat ihned. Takže čekat tam dalších 35
minut mi opravdu přijde zbytečné. 30 minut mezi jednotlivými svatbami je naprosto
dostačujících. Paní kastelánka má jiný názor, ale místo toho aby se nějak dohodla, nebo
argumentovala, tak udělala tento naschvál. Protože v minulých letech běžně probíhaly rauty
na zámku bezplatně.
Bc. Šulc – Ale tak chápu to dobře, že zahajovací koncert na zámku chtěla paní kastelánka?
Mgr. Dvořáček – Od nás z vedení obce to nevzešlo. Nevím určitě, kde ten nápad vznikl, ale
z mé hlavy to nebylo. V lednu mi volal pan Dittrich (ředitel festivalu), že u nás zahajovací
koncert ještě nebyl. Snažil jsem se mu to rozmluvit, vysvětlit, že na to nemáme prostor ani
kapacity, ale nepodařilo se mi to.
Mgr. Kratochvil – Paní kastelánka nikdy dřív nevyužila možnost rauty nám zpoplatnit. A
dělaly se tam každoročně. Dříve rauty organizoval její přítel, ale je pravdou že po nás nájem
nikdy nechtěla. Myslím si, že to nedomyslela. Myslím, že by spolupráce mezi zámkem a obcí
měla fungovat.
p. Mynář – Předem nebyla dána nějaká cenová nabídka za ten pronájem? Nějaké rozmezí?
Mgr. Dvořáček – Ne. Oni mají nějaký svůj sazebník. Já jsem ten zahajovací koncert tady
nechtěl. Lysice na to nemají prostor. Ani na ten raut. Není kde ho tady udělat. Obec platila
ohňostroj a nájem zámku. Přímo raut platil Concentus Moraviae.
Bc. Šulc – Domluva, že si zámek s obcí vyjde vstříc, proběhla kdy?
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Mgr. Dvořáček – To se rozumělo tak nějak samo sebou. Že se tady bude konat zahajovací
koncert, jsme se dozvěděli od pana Dittricha v lednu.
Mgr. Studýnková – A ten pan Dittrich to takto může nařídit?
Mgr. Dvořáček – Nařídit to nemůže, on to se mnou konzultoval, ale rozmluvit si to nenechal.
Nenapadlo mě, že to bude takto komplikované a složité.
Bc. Šulc – Koncert proběhl bezvadně. Co můžeme udělat pro to, aby komunikace mezi
zámkem a obcí byla lepší? Je z její strany nějaké zdůvodnění, proč nájem stál tolik?
Mgr. Dvořáček – Není. Na to je normálně podepsaná smlouva. Doposud to bylo na dobré
slovo bez jakéhokoliv papíru. Když se rozhodla na to papír vydat, využila zřejmě nějaký
sazebník, v němž je cena stanovena.
Mgr. Kratochvil – A pak už s námi nekomunikovala ona, ale NPÚ.
p. Fojt – Ptal se někdo na NPÚ na sazebník? Jaké jsou tam sazby? Nějaké oficiální
zdůvodnění.
Mgr. Dvořáček – Ne, to jsem se nezeptal, to je pravda.
p. Mynář – A čekali jsme nějaký nájem?
Mgr. Dvořáček - Ne, nikdy se žádný nájem neplatil. A to už byl letos 23. ročník.
Bc. Šulc – Chtěl jsem se zeptat ohledně pouti. Musí být pouťové atrakce výhradně u
obchodního domu? Je to katastrofa. Proč už to není u koupaliště? Nebo na kluzišti?
Mgr. Kratochvil – A máme prostory, kde jinde to udělat?
Bc. Šulc – Myslel jsem třeba to kluziště.
Ing. Horňanský – To není technicky možné. Není to silnice. Bude tam stát pár dnů nákladní
auto a už se tam nebude moct jezdit na kolečkových bruslích, protože bude zničená plocha.
Nemá to podklad.
p. Mynář – A ani se tam nestočí auto s návěsem.
Mgr. Dvořáček – Jejich auta se nestočí ani mezi sloupy, museli jezdit kolem kostela,
v minulosti rozbili most, obrubníky, proto už nejsou u koupaliště.
Mgr. Studýnková – Máme pozemek za večerkou, dal by se částečně využít.
p. Vala – Vrátím se ještě k tomu koncertu, jako hasiči jsme tam taky udělali hodně, ale
skloubily se nám dvě akce, koncert a dětský den, museli jsme přebíhat z jedné akce na
druhou, bylo toho moc. Prosil bych příště termíny rozdílné.
Mgr. Dvořáček – O účast a pomoc s koncertem jsem vás poprosil už v lednu. Dětský den jste
si domluvili s paní Hoškovou, mohli jste jí to odmítnout.
p. Vala – Chtěli jsme to v neděli, ale paní Hošková trvala na sobotě.
Chce se toho po hasičích moc. V zimě led, teď děláme kino, Concentus, dětský den, tak co
ještě všechno budeme dělat?
Mgr. Dvořáček – Já bych to rozlišil. O Concentus jsem vás slušně požádal už v lednu. To byla
dlouhodobě plánovaná akce. Dětský den si organizuje paní Hošková. Tam jste doposud nikdy
nebyli. To jste si domluvili sami, mohli jste to odmítnout. Občerstvení v letním kině jste si
také zorganizovali sami, nemá to s obcí nic společného, není to z mého nařízení. Musíte říct
taky někdy ne. Všechno není z nařízení obce. Na druhou stranu vnímáme a velmi si vážíme
toho, co všechno pro nás jako pro obec děláte.
Ing. Horňanský – Já jsem taky měl být na dětském dnu. Paní Hošková za mnou týden před
akcí přišla, jestli bych jim to nazvučil. A strašně se divila, že nepůjdu, protože kolem koncertu
jsem měl spoustu práce už od rána.
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p. Fojt – Všiml jsem si na dvoře, v jakém stavu je tam hozené na zemi rozmetadlo za traktor,
je ve strašném stavu. Je od soli, nechané tak od konce zimy. Není to očištěné. Měla by se
zjednat náprava.
Bc. Šulc – Stíháme zpravodaj? Kdy bude? Vyjde do víkendu, aby tam byly akce na pouť?
Mgr. Dvořáček – Bohužel nebude. Je v tiskárně. Pravděpodobně vyjde v pondělí.
Mgr. Studýnková – proč sekáme tolik trávu? Na Oulehle v zatáčce v mezi rostly kytky, byli
tam motýli, teď je to posekané, nežije tam nic. Stačil by posekat jen pruh kolem cesty a
zbytek meze nechat tak.

21. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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