

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
blíží se léto, s ním prázdniny a pro mnohé i vytoužená dovolená. Ještě dříve, než se
vydáte za hranice všedních dnů, dostává se Vám do rukou další vydání zpravodaje s nejnovějšími informacemi o lysickém dění.
Asi nejviditelnější a na první pohled výraznou změnou je fasáda radnice. O nový vzhled
budovy se zasloužila firma MOLAT, spol. s r. o., z Velkých Opatovic. Opravu prováděla
od března do začátku června a z obecního rozpočtu jsme za práce v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo zaplatili 739.000,- Kč bez DPH. Věřím, že nejsem sám, komu se nová
fasáda líbí.

Nová podoba lysické radnice
Letopočet 1768 umístěný nad vchodem radnice je rokem, kdy byla radnice postavena.
Zakládací listina radnice říká: „Roku 1768, za ouřadu Františka Kociána, toho času primátora a půlmistra, Ignáce Všianského, rychtáře Josefa Prášila, celé rady a obce městyse Lysic a
z povolení naší milostivé vrchnosti, svobodného rytíře Emanuela Piatti, pána na Drnovicích
a Lysicích, z nákladu nás, výše jmenované celé obce – jest náš radní dům pod numerem 158
vystaven, v jedné sumě jest na něj vynaloženo obecních, složených a sebraných peněz, totiž
2.125 zlatých, 95 krejcarů, pročež pro památku se uvádí nám a našim potomkům, že k němu

4 - 6/2018

1

více žádný právo nemá, nežli společná naše obec lysická – ut supra.“
Jistě jste si povšimli i toho, že na radniční věži je letopočet jiný, a to rok 1874. Je tomu
tak proto, že věž byla postavena až později, v době, kdy radnice již 106 let stála.
Novou stavbou, která už slouží občanům, je parkoviště vedle tělocvičny základní školy.
Bylo postaveno na přelomu dubna a května společností ZEMAKO s. r. o., z Moravan u
Brna za cenu 976.466,- Kč bez DPH. Získali jsme tak 21 nových parkovacích míst a vzhledem k tomu, že chodím každý den okolo, mohu říci, že řidiči nové parkoviště maximálně
využívají. Realizací této stavby došlo k výraznému zlepšení dopravní situace i bezpečnosti
provozu v místě, které slouží jako točna pro autobusy a kde je umístěna i autobusová zastávka pro žáky základní školy.

Nové parkoviště u tělocvičny se řidiči naučili využívat

Před dokončením je i další stavba, nazvaná „Vodovod Lysice – optimalizace tlakového
pásma ATS Štěchovská“, kterou provádí firma TEKOSTAV spol. s r. o., z Lysic za cenu
2.247.518,- Kč bez DPH. Momentálně se práce zdržely z důvodu nutnosti přemístění sloupu elektrického vedení, který stojí v bezprostřední blízkosti stavby a s jehož přeložením
projekt nepočítal. Přeložku musí povolit vlastník sloupu, společnost E.ON, a provést odborná firma. Poté budou dokončeny stavební práce na vlastním objektu. Vodárenská technologie však již byla nainstalována a je v provozu, včetně nové, výrazně větší akumulační
nádrže. Domácnosti na ul. Štěchovská a v okolí by tak už neměly trpět výpadky dodávek
vody.
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Stavba ATS Štěchovská čeká na dokončení, technologie je však již plně funkční
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V neděli 10. června 2018 proběhly oslavy 145. výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů v Lysicích. V rámci oslav byl slavnostně položen základní kámen nové hasičské
zbrojnice. O přípravě této stavby i o důvodech, které nás k její realizaci vedou, jsem Vás již
informoval v minulých vydáních zpravodaje. V dubnu a květnu proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Městys přímo oslovil 6 firem s výzvou k účasti ve výběrovém řízení. Výzva byla rovněž zveřejněna na internetu, což je u obdobných zakázek běžná praxe.
Obálky s nabídkami podaly pouze 3 firmy, a to MORAVOSTAV Brno, a. s., SKR stav, s.r.o.,
z Brna a STAVKOM, spol. s r. o., z Boskovic. Vítězem výběrového řízení se stala společnost STAVKOM, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 21.485.210,- Kč bez DPH Náklady na
stavbu však nebude městys hradit sám - dotace z Ministerstva vnitra a z Jihomoravského
kraje budou činit 7,5 milionu korun. Věřil jsem, že se cenu stavby podaří v otevřeném
výběrovém řízení alespoň trochu snížit, ale to se bohužel nepovedlo. Cenový rozdíl mezi
podanými nabídkami byl naprosto minimální a nejdražší a nejlevnější nabídka se lišily o
pouhých 206.000,- Kč, což je u stavby tohoto rozsahu zanedbatelný rozdíl. Taková je dnes
bohužel situace ve stavebnictví. Firmy mají dostatek zakázek a o práci nemusí soutěžit tak,
jak tomu bylo ještě třeba před dvěma lety, kdy se do výběrového řízení na rekonstrukci
interiéru radnice přihlásilo 12 firem a rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější nabídkou byl cca
2 miliony korun.
Ano, stavba hasičské zbrojnice nebude levná, ale jsem přesvědčen, že naši hasiči si novou základnu po desítkách let čekání plně zaslouží. Vždyť první zmínky o plánu postavit
novou zbrojnici se objevily již po válce a až nyní se záměr podařil. Chci zdůraznit, že tato
stavba není jen stánkem pro hasiče, nýbrž je nutným a potřebným občanským vybavením
naší obce. Vždyť hasiči tady nejsou jen sami pro sebe, ale hlavně pro nás, pro všechny, aby
chránili naše životy, zdraví a majetek. Pomáhají nejen nám, lysickým občanům, ale slouží i
širokému okolí a jejich obětavost při záchraně životů i ochraně majetku si zaslouží ocenění.
A proto novou zbrojnici stavíme.

Staveniště nové hasičské zbrojnice
4

Lysický zpravodaj

Další důležitou stavbou, která se připravuje, jsou nové autobusové zastávky na ulici
Brněnská. Na přelomu dubna a května proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a z
několika oslovených firem se vítězem stala společnost ZEMAKO s. r. o., z Moravan s nabídkovou cenou 3.068.422,- Kč bez DPH, se kterou byla také uzavřena smlouva o dílo.
Stavba započne v srpnu a měla by být hotova nejpozději na začátku listopadu. I v tomto případě se do výběrového řízení přihlásily pouze dvě firmy, přestože jich bylo osloveno
několik a zakázka byla zveřejněna i na internetu. Druhá nabídka byla od společnosti
EUROVIA CS, a. s. a její cena za stavbu byla o 100.000,- Kč vyšší. Současně byla pro
zajištění spolufinancování tohoto projektu podána žádost o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury, o jejímž poskytnutí se rozhoduje právě v těchto dnech.

Zde na ul. Brněnská by měly na podzim vzniknout nové autobusové zastávky
Za důležité rovněž považuji informovat Vás o tom, že zastupitelstvo schválilo
uzavření smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru ve výši 50 milionů korun s
Komerční bankou a. s., s plovoucí úrokovou sazbou 6M PRIBOR plus 0,07 % p. a.
(tj. nyní ve výši 1,08 %), s dobou čerpání do 31. 12. 2021 a s dobou splácení od 1. 1.
2022 do 31. 12. 2041. Uzavření této smlouvy rozhodně neznamená zadlužení obce
v této výši. Obec nyní žádný úvěr nečerpá. Smlouvou byla sjednána pouze rezervace
finančních prostředků u banky, která je uvolní na žádost městyse v případě, že budou nutně třeba. Obec nemá žádnou povinnost úvěr vyčerpat, ani neplatí poplatky
za rezervaci finančních zdrojů. Pouze v případě skutečného čerpání úvěru bude placen úrok z čerpané částky ve výši 6M PRIBOR plus 0,07 % p. a., což je nyní 1,08 %.
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Městys tak má k dispozici finanční rezervu pro případ, kdy bude třeba financovat
větší projekty, na něž nestačí obecní rozpočet, např. plánovaná výstavba nové čistírny odpadních vod.
Ještě bych Vás chtěl, vážení spoluobčané, informovat o tom, že městys Lysice
zakoupil objekt, konkrétně dům č. p. 141 v samém centru městyse, v němž se nachází vietnamská prodejna smíšeného zboží. Kupní cena byla dohodnuta ve výši
4.500.000,- Kč, a to včetně přilehlých pozemků o celkové výměře 1.824 m2. Tato
cena se může jevit jako vysoká, ale je třeba si uvědomit, že z pohledu městyse se jedná o naprosto strategicky umístěné pozemky, které lze do budoucna využít k nejrůznějším účelům, např. k parkování, jako odpočinkovou zónu, park a podobně. Cena
za 1 m2 těchto pozemků vychází na 2.467,- Kč, což není tak moc, uvědomíme-li si,
že stavební parcely na Horkách se v souladu se znaleckým posudkem prodávají za
1.300,- Kč/m2 a nacházejí se na samém okraji obce v polích. Slýchám také obavy o
osud vietnamské prodejny. Mohu Vás, vážení spoluobčané, ujistit, že v nejbližší době
městys rozhodně neplánuje ukončit nájemní vztah a prodejnu tak zrušit. Současná
nájemní smlouva je platná do dubna roku 2022 a prioritou městyse jsou teď jiné
investice než jakékoliv úpravy těchto nemovitostí. Pozemky jsme zakoupili proto,
že jde o strategické místo v centru Lysic a taková příležitost ke koupi se již nemusí
opakovat.
Závěrem chci dodat ještě několik slov k připravenosti koupaliště na letní sezónu. Areál je pro návštěvníky připraven jako vždy poslední týden v červnu. Bohužel
dřívější otevření není možné. V letošním roce bylo nutné opravit bazén a znovu jej
natřít. Práce byly zahájeny již v dubnu, jakmile to umožnilo počasí, a probíhaly až
do konce května. Hned na začátku června jsme začali bazén napouštět. Vzhledem

Koupaliště je od 23. června připraveno na sezónu
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k panujícímu suchu nebylo možné brát vodu z potoka, jak bývalo zvykem, ale pouze
z nového vrtu, jehož vydatnost je 1 litr vody za vteřinu. Objem bazénu činí cca 1.500
m3, proto napouštění trvalo téměř 3 týdny. Otevření bylo plánováno na 23. června.
Vzhledem k prudkému ochlazení si však na koupání zřejmě ještě chvíli počkáme.
Vstupné zůstává stejné jako v loňském roce.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, krásné léto a klidnou dovolenou.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta



Stavební pozemky na Horkách

Zastupitelstvo městyse Lysic schválilo na svém jednání dne 14. května 2018 Závazná pravidla pro prodej stavebních pozemků městyse v lokalitě Horky. Součástí těchto pravidel je i
postup, jakým budou pozemky prodávány jednotlivým žadatelům. První informace o přípravě stavebních pozemků byla zveřejněna na konci roku 2016 v Lysickém zpravodaji a ihned
po zveřejnění začaly na městys přicházet první žádosti o jejich koupi. Do dnešního dne se
jich shromáždilo celkem 43. V březnu 2018 byl do katastru nemovitostí vložen geometrický
plán, kterým došlo k rozparcelování stávajících zemědělských pozemků na jednotlivá stavební místa, a zastupitelstvo tak mohlo rozhodnout o ceně a o postupu při jejich prodeji. Na
základě znaleckého posudku, který určil tržní cenu, byla stanovena částka ve výši 1.300,- Kč/
m² včetně DPH.
Všichni zájemci, kteří podali žádost o koupi stavebního pozemku, jsou písemně i elektronicky postupně oslovováni a vyzýváni k podání žádosti o koupi konkrétního stavebního
pozemku. Pokud nezareagují na zaslanou výzvu ve lhůtě 3 pracovních dnů, ztrácí pořadí a
jejich žádost je považována za bezpředmětnou. Vzhledem k výraznému převisu poptávky
po pozemcích nad jejich nabídkou (43 žádostí x 22 pozemků) se zastupitelům jevil tento
postup jako nejspravedlivější. Městys začal oslovovat zájemce podle pořadí došlých žádostí.
Z dosud dvanácti oslovených zájemců svou žádost potvrdilo pouze šest. O prodeji prvních
tří pozemků rozhodlo zastupitelstvo na svém zasedání dne 18. června 2018. Ačkoli se tedy
původně zdálo, že počet žádostí o koupi pozemků výrazně převýší jejich nabídku, je možné,
že se nakonec dostane i na zájemce s číslem 43.
K pravidlům prodeje pozemků chci pouze podotknout, že podmínky byly stanoveny
s ohledem na zájmy městyse, tedy aby byly pozemky skutečně využity pro stavbu rodinných
domů a pro trvalé bydlení. Proto je kladen důraz na nutnost postavit domy do 6 let, přihlásit
se v obci k trvalému pobytu, je stanoven zákaz prodeje pozemku třetí osobě, atd. Tato pravidla mají za cíl zabránit spekulacím s pozemky či jejich nákup využít jako účelnou investici.
Pokud jde o stanovené stavebně technické požadavky, již nyní je zřejmé, že zejména doporučený sklon střechy 35˚ nebude v případě bungalovu možné dodržet a zde tedy připadá
v úvahu zmírnění podmínek.
Pro komplexní zasíťování pozemků zbývá ještě vybudovat plynovod, na jehož realizaci již
bylo vyhlášeno výběrové řízení, a jako poslední provede společnost E.ON rozvody elektrické
sítě. Zpevněné komunikace jsou v plánu až na jaře příštího roku.
Mgr. Pavel Dvořáček, starosta
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Závazná pravidla pro prodej
stavebních pozemků městyse Lysic

1. Stavební pozemek lze prodat pouze fyzické osobě nepodnikající za účelem výstavby
rodinného domu. Každý může podat pouze jednu žádost. Manželé budou posuzováni jako jeden žadatel.
2. Stavební pozemky budou prodávány za tržní cenu 1300,- Kč/m² včetně DPH.
3. Zájemci o stavební pozemek budou městysem písemně i elektronicky na jimi uvedenou mailovou adresu postupně oslovováni a vyzváni k podání žádosti o konkrétní
stavební pozemek v pořadí dle dosud došlých žádostí. Pokud nepodají žádost o konkrétní stavební pozemek písemně či alespoň elektronicky mailem ve lhůtě 3 pracovních dnů od data, kdy byli prokazatelně vyzváni k podání žádosti, ztrácí pořadí a
bude osloven následující zájemce.
4. Koupi pozemku bude možno financovat bankovním úvěrem (hypotékou).
5. Zaplatit kupní cenu je nutno do 3 měsíců od podpisu smlouvy kupní smlouvy.
6. Rodinný dům bude odsazen 5,5 m od uliční čáry definované hranicí pozemku p. č.
7160.
7. Rodinný dům bude mít klasickou sedlovou střechu, doporučený sklon střechy 35º,
barva krytiny bude v odstínech červené nebo hnědé.
8. Rodinný dům bude mít max. 2 nadzemní podlaží.
9. Všechny ploty oddělující soukromé pozemky od pozemků tvořících veřejné prostranství budou mít výšku max. 160 cm a budou min. z 20 % transparentní plochy
rovnoměrně rozložené (nevztahuje se na brány a vrata) a budou z materiálu kov,
dřevo, keramická cihla, kámen eventuálně beton nebo jejich kombinace.
10. Stavba jako celek, včetně veškerého příslušenství, plotů a jakýchkoliv věcí umísťovaných na stavebním pozemku nebude narušovat charakter zástavby a architektonický
a kulturní ráz městyse Lysic.
11. Kupující získá stavební povolení či ohlášení stavby do 2 let od podpisu kupní smlouvy. V případě prodlení se splněním této povinnosti bude kupující povinen zaplatit
obci smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny bez DPH.
12. Kupující zkolauduje stavbu do 6 let od podpisu smlouvy. V případě prodlení se splněním této povinnosti bude kupující povinen zaplatit obci smluvní pokutu ve výši
20 % z kupní ceny bez DPH.
13. Kupující bude stavbu rodinného domu využívat k bydlení svému a své rodiny nejméně po dobu 5 let od zápisu stavby do systému RUIAN. Po tuto dobu je rovněž
povinen být k trvalému pobytu nepřetržitě přihlášen v Lysicích. V případě porušení
povinnosti bude kupující povinen zaplatit obci smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní
ceny bez DPH.
14. Zákaz zcizení (prodeje třetí osobě) po dobu 6 let po uzavření smlouvy.
15. Výhrada zpětné koupě pro prodávajícího po dobu 6 let po uzavření smlouvy v případě porušení ustanovení o zákazu zcizení, o povinnosti zkolaudovat stavbu do 6 let a
přihlášení k trvalému pobytu.
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16. Kupující se ve smlouvě zaváže, že bude v lokalitě, kde se kupovaný pozemek nachází, udržovat dobré sousedské vztahy, bude se chovat ohleduplně k občanům a
vlastníkům nemovitostí v městysi, a pokud bude kupující účastníkem řízení o vydání
nějakého veřejnoprávního povolení na stavbu rodinného domu, případně inženýrské sítě, v lokalitě předmětu převodu, nebude žadatelům o vydání takového povolení
klást nedůvodné překážky, podmínky a nebude proces vydání jakéhokoliv veřejnoprávního povolení obstruovat.
Tato pravidla byla schválena na jednání Zastupitelstva městyse Lysic dne 14. května 2018
usnesením č. 11.



Výpisy z jednání rady městyse

Rada č. 153 – 28. 3. 2018
-

-

-

-

schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Distribuce, České Budějovice pro stavbu „Lysice, DP Badalky“ dle předloženého návrhu
smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabelové vedení NN) na pozemku parc. č. 3502/27 v obci a k.ú. Lysice
ve vlastnictví městyse Lysic včetně oprávnění provádět na distribuční soustavě úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
schválila zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Hasičská
zbrojnice Lysice“ zpracovanou společností WebSport & Consulting service s.r.o., Boskovice,
schválila smlouvu o dílo na akci „Vodojem Lysice Obora - oprava havarijního stavu“ s
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., Brno, dle předloženého návrhu,
schválila zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky realizované druhem otevřeného řízení dle § 57 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem
„Svoz, odstranění a využití odpadu pro městys Lysice a okolní obce“ zpracovanou společností eCENTRE, a.s, Praha dle předloženého návrhu,
schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Výstavba
hasičské zbrojnice pro JSDH Lysice“ ve výši 3.000.000,- Kč,
vzala na vědomí zprávu o otevírání obálek a vyhodnocení nabídek na akci: „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace, vypracování projektové dokumentace
pro zadání stavby a zajištění autorského dozoru“. Schválila jako vítěznou nabídku firmy
VEGAspol v.o.s., Brno s nabídkovou cenou 1.130.000,- Kč bez DPH.

Rada č. 154 – 4. 4. 2018
-

rada přidělila byt v bytovém domě čp. 381 v Zákostelí panu J.Š., Lysice,
zahájila potřebné kroky k zadání projektové dokumentace k rekonstrukci Horního náměstí před radnicí,
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-

-

-

-

odsouhlasila vyřazení nepotřebného nebo zničeného materiálu z majetku městyse:
(PC sestava, rok pořízení: 2012, pořizovací cena: 16.334,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční; mobilní telefon SONY XPERIA M White, rok pořízení: 2016, pořizovací
cena: 2 990,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční; mobilní telefon NOKIA 515 White,
rok pořízení: 2014, pořizovací cena: 3.199,- Kč, důvod vyřazení: nefunkční)
schválila znění zadávací dokumentace na projekt „Autobusová zastávka a zpevněné plochy ulice Brněnská, Lysice“ dle předloženého materiálu,
schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse pro NPÚ – zámek Lysice ve výši 30.000,- Kč v souladu se schváleným rozpočtem na mezinárodní
výstavu,
schválila podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse na akci Na stojáka 29. 7. 2018 v letním kině pro pana T.O., Voděrady ve výši 30.000,- Kč,
schválila po projednání v zastupitelstvu záměr realizace projektu NKP – SZ Lysice - Kolonáda rozmanitosti (Oplocení části Obory, stavba repliky objektu Koroptvárny) za podmínek umožnění průchodu oploceným prostorem a otevřením
bran v době od 6 hodin do 22 hodin v zimním období a od 5 hodin do 23 hodin
v letním období pro veřejnost,
vzala na vědomí reklamaci ročního vyúčtování vodného na bytu č. 2 na Zámecké 5
a žádost o snížení nájemného po dobu rekonstrukce bytu v roce 2017 a reklamaci
vyhověla.

Rada č. 155 – 11. 4. 2018
-

-

-

-
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schválila pronájem části pozemku parc. č. 3228/1 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 186 m2 v obci a k.ú. Lysice paní D.F., Lysice na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 500 Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy,
schválila pronájem části pozemku parc. č. 6684 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 397 m2 v obci a k.ú. Lysice panu A.Ž., Kunice na dobu neurčitou za nájemné ve výši 500 Kč/rok dle předloženého návrhu smlouvy a současně odsouhlasila sloučení všech nájemních vztahů uzavřených s panem A.Ž. do jedné nájemní
smlouvy,
vzala na vědomí stížnost obyvatelky obecního bytového domu č.p. 150 na nevhodné chování jednoho z nájemníků a uložila starostovi stížnost vyřešit. Starosta s nájemníkem projednal,
schválila pronájem restaurace na koupališti pro letošní sezónu dle předloženého
materiálu. Předloženy byly dvě nabídky. Rada jako vítěznou schválila nabídku žadatele, pana D.T., Lysice s cenou 12.000,- Kč/měsíc,
vzala na vědomí žádost o pronájem prostorů části koupaliště k postavení 3 stanů na
ubytování během 25. až 27. května. Pronájem odsouhlasila za poplatek 1.000,- Kč,
odsouhlasila bez připomínek zbudování domovní ČOV u rodinného domu p.č.
6606, k.ú. Lysic,
schválila vypsání výběrového řízení na zaměstnance městyse v oblasti údržby,
vzala na vědomí žádost občana o umístění kamer po obci a žádost neodsouhlasila,
vyslovila souhlas se zapojením ZŠ E. Beneše Lysice do projektu: Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji IV.
Lysický zpravodaj

Rada č. 156 – 18. 4. 2018
-

-

rada schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.,České Budějovice pro stavbu „Lysice, Doubek, kab. smyčka,
Konopáč“ dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (kabel NN v pozemku) na pozemcích parc. č. 2874/2 a 2875/4 v obci a k.ú. Lysice ve vlastnictví městyse Lysic včetně
oprávnění provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost se zřizuje za
jednorázovou úplatu ve výši 2.000,- Kč bez DPH,
schválila pronájem prostor v parku v období lysické pouti od pátku do neděle dle předloženého materiálu od pana D.T., Lysice za 3.000,- Kč/víkend,
schválila přehled akcí pořádaných panem D.T., Lysice – nájemcem restaurace na koupališti, dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí žádost o byt od pana T.H., Lysice,
schválila provoz MŠ Lysice v průběhu letních školních prázdnin dle předloženého návrhu,
schválila termín zápisu do MŠ Lysice 3. 5. 2018,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní H.D., Lysice.

Rada č. 157 – 25. 4. 2018
-

souhlasila se stavbou „Lysice, Doubek, kab. smyčka NN Crhák“ dle situačního výkresu
z 03/2018, jejímž předmětem je úprava kabelového vedení NN pro napojení nového
odběrného místa a současně souhlasí s uložením kabelu do pozemků ve vlastnictví
městyse Lysic, a to do parc. č. 3555, 2875/3 a 2873/3 v obci a k.ú. Lysice.

Rada č. 158 – 9. 5. 2018
-

-

odsouhlasila žádost o pronájem pozemku parc. č. 780/1 – ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha o výměře 30 m2 v obci a k.ú. Lysice panu J.P., Lysice na dobu neurčitou za nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok bez DPH dle předloženého návrhu smlouvy,
vzala na vědomí žádost o obecní pozemek na Horkách od paní M.K. k výstavbě rodinného domu,
neschválila zbudování předzahrádky u provozovny kavárna Fík dle předloženého návrhu z důvodu nedostatku parkovacích míst v centru obce.

Rada č. 159 – 16. 5. 2018
-

projednala zprávu o stavu bytů městyse a vybírání nájmů,
projednala zprávu o činnosti ve sběrném dvoře,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku městyse na Horkách
parc.č. 6995/5 od manželů P. a P. D., Lysice,
vzala na vědomí žádost o zařazení požadavku na změnu územního plánu od manželů
I. a M. H., Lysice a zařadila k ostatním požadavkům,
schválila Smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Bočkem na TDI na akci: „Hasičská zbrojnice Lysice“ dle předloženého návrhu,
vzala na vědomí znění protokolu ČŠI o provedené kontrole v MŠ Lysice. Vyslovila po-
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-

děkování vedení a všem zaměstnancům MŠ za odvedenou práci a dosažené výsledky,
vzala na vědomí žádost o začlenění pozemku p. č. 471/4 do územního plánu městyse od
paní M.V., Kunštát a zařadila k ostatním požadavkům.

Rada č. 160 – 23. 5. 2018
-

schválila podpis smlouvy na aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace s VAS a.s. Boskovice,
schválila podpis dohody na archeologický průzkum před výstavbou hasičské zbrojnice,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku městyse p.č. 6994/10 od
paní M.V., Brno,
vzala na vědomí vzdání se žádosti o stavební pozemek na Horkách od paní M.H., Lysice,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku městyse na Horkách p.č.
6994/15 od manželů J. a R. M., Lysice,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek městyse od paní G.N., Černá Hora,
vzala na vědomí žádost o stavební pozemek od manželů J. a J. B., Kunštát.

Rada č. 161 – 30. 5. 2018
-

-

vzala na vědomí vzdání se žádosti o stavební pozemek městyse na Horkách od pana T.M.,
Lysice,
vzala na vědomí žádost o byt městyse od paní P.H., Brno,
v souladu s § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
rozhodla o vyloučení účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky „Svoz, odstranění a
využití odpadu pro městys Lysice a okolní obce“, společnosti SUEZ Využití zdrojů a. s.,
Praha 2, z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení, když ve své nabídce nedodržel
maximálně přípustnou cenu stanovenou zadavatelem v čl. 1.7 zadávací dokumentace,
v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozhodla
o zrušení veřejné zakázky „Svoz, odstranění a využití odpadu pro městys Lysice a okolní
obce“, neboť jediný účastník zadávacího řízení byl vyloučen.

Rada č. 162 – 6. 6. 2018
-
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projednala zprávu o připravenosti letního kina na sezonu,
projednala zprávu o vybírání poplatků za psy a TKO,
projednala přípravu pouti,
schválila účetní závěrku Základní škole Edvarda Beneše Lysice za účetní období 2017.
Výsledek hospodaření za rok 2017 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
schválila účetní závěrku Mateřské škole Lysice za účetní období 2017.
Výsledek hospodaření za rok 2017 ve schvalovacím řízení je 0,- Kč,
projednala návrh Závěrečného účtu městyse za rok 2017 a zprávu auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2017. Souhlasila se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse Lysice za rok 2017 a doporučila zastupitelstvu městyse Lysice přijmout následující usnesení v souladu s § 84, odst. 2 písmena b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v patném znění:
Návrh usnesení:
Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle §17, odstavce 7 písmeno a)
Lysický zpravodaj

-

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
Zastupitelstvo městyse Lysice souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad,
vzala na vědomí potvrzení žádosti o koupi stavebního pozemku na Horkách p.č. 6994/4
od D.J., Černá Hora,
odsouhlasila uložení kabelu NN k domu č.p. 122 ze sloupu před nemovitostí na základě
žádosti majitelů domu,
schválila odměnu řediteli ZŠ Edvarda Beneše Lysice.

Rada č. 163 – 13. 6. 2018
-

-

-

-

projednala program jednání zastupitelstva městyse,
schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem pro stavbu „Přeložka plynovodní přípojky“ pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc. č. st. 7 v Lysicích. Předmětem smlouvy je právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu (plynovodní přípojka)
na pozemku parc. č. 178/1 v Lysicích ve vlastnictví městyse Lysic včetně oprávnění provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení výkonnosti včetně jejího odstranění. Služebnost byla zřízena za jednorázovou
úplatu ve výši 1.000,- Kč bez DPH,
schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce: „Lysice – ulice Horky a Doubek inženýrské sítě pro výstavbu RD, SO 500-STL
plynovod“ dle předloženého návrhu,
schválila podpis smlouvy o poskytování služeb „Zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů“,
vzala na vědomí zrušení žádosti o koupi stavebního pozemku na Horkách od pana P.S.,
Lysice,
vzala na vědomí zrušení žádosti o koupi stavebního pozemku na Horkách od pana M.V.,
Lysice,
vzala na vědomí žádost o koupi stavebního pozemku na Horkách od manželů R. a P. J.,
Lysice,
odsouhlasila rozšíření vjezdu k nemovitosti čp. 390 a úpravu chodníku dle žádosti majitele,
schválila konání pouťové zábavy v sobotu 30. června na koupališti. Dobu ukončení akce
stanovila do 2:30 hodin ráno v neděli. Dále vzala na vědomí změnu termínu akce z 10.
srpna na 3. srpna 2018,
vzala na vědomí zápis z kontroly matriky – bez závad.



výpisy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo č. 27 – 28. 3. 2018
-

vzalo na vědomí informaci paní kastelánky o plánovaném záměru Státního zámku Lysice oplotit část obory, s tím, že obora musí zůstat průchozí minimálně v době od 6 do
22 hodin, v létě od 5 do 23 hodin, aby byla přístupná pohybu osob,
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-

-

-

schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
schválilo přijetí dotace z rozpočtu JmK na realizaci projektu „Výstavba hasičské zbrojnice pro JSDH Lysice“ ve výši 3.000.000,- Kč,
schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2018 dle předloženého materiálu,
vzalo na vědomí informace o havarijním stavu vodojemu v oboře a schválilo smlouvu
o dílo na akci „Vodojem Lysice Obora - oprava havarijního stavu“ s VODÁRENSKOU
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., Brno, dle předloženého návrhu. Jedná se opravu
akumulační nádrže, na které se drolí beton. Doveze se jiná provizorní nádrž, která se
připojí, aby Oulehla fungovala a měla vodu, spraví se beton ve vodojemu, vystěrkuje se
to, opraví se izolace. Na budově se vymění nová střecha, zateplí se, dají se nové dveře
a mříže atd. Práce budou prováděny o letních prázdninách, kdy není ve škole odběr
vody,
vzalo na vědomí informaci o stavu přípravných prací pro uložení plynovodu v lokalitě
Horky,
schválilo Smlouvu o dílo na akci: „Odstavná plocha u lysické tělocvičny včetně VO“ s
vítězem nabídkového řízení firmou ZEMAKO, s. r.o. Moravany s nabídkovou cenou
976.466,- Kč bez DPH dle předloženého materiálu. U školy by mělo vzniknout nové
parkoviště, asi 400 m2 s místem pro cca dvacet aut. Proběhlo výběrové řízení. Byly
osloveny čtyři firmy – Strabag, H.K.U., Zemako a Holcner-doprava. Zájem měla jen firma Zemako. Ve smlouvě byla podmínka, že nesmí zabírat točnu, nesmí omezit provoz
na točně u školy,
vzalo na vědomí informace o koncertech Concentus Moraviae v Lysicích 11. a 19. 6.
2018,
neschválilo prodej pozemku p.č. 452/46 o výměře 25 m2 v Lysicích, Badalky (předzahrádka u RD),
neschválilo prodej pozemku p.č. 7006 o výměře 418 m² v Lysicích panu P.D., Lysice,
schválilo architektonickou studii rekonstrukce Horního náměstí – prostranství před
radnicí. Parkoviště bude pro šest aut z boku radnice a čtrnáct parkovacích míst bude
podél ulice. Bude fungovat kašna a bude nová parková úprava. Veškeré el. vedení by
mělo být přeloženo do země,
v diskusi bylo zastupitelstvo informováno, že revitalizace pomníku v parku bude stát
40.000,- Kč a že oprava cesty ke sběrnému dvoru nebyla provedena kvalitně.

Zastupitelstvo č. 28 – 14. 5. 2018
-
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schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi,
vzalo na vědomí zprávu o bytovém hospodářství za rok 2017,
vzalo na vědomí zprávu o činnosti sběrného dvora za rok 2017,
schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018,
schválilo hospodaření městyse za 1-4/2018,
schválilo uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Autobusová zastávka a zpevněné plochy
ul. Brněnská, Lysice“, se společností ZEMAKO, s. r. o., Moravany, za cenu 3.068.422,Kč bez DPH. Realizace bude probíhat v průběhu srpna, hotova by měla být do listopadu včetně veřejného osvětlení.
schválilo uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Hasičská zbrojnice Lysice“ se společLysický zpravodaj

-

-

-

-

-

-

ností STAVKOM, spol. s r. o., Boskovice, za cenu 21.485.210,- Kč bez DPH. Dotace je
7.500.000,- Kč, zbytek musí uhradit městys ze svého rozpočtu.
schválilo koupi pozemku parc. č. st. 119 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 724 m2,
jehož součástí je dům čp. 141 na nám. Osvobození; pozemku parc. č. 214 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 1 028 m2; a pozemku parc. č. 215/2 – ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 72 m2, vše v obci Lysice za cenu stanovenou dohodou ve výši 4.500.000,- Kč,
schválilo uzavření smlouvy o dlouhodobém investičním úvěru ve výši 50.000.000,- Kč
s Komerční bankou a. s., s úrokovou sazbou 6M PRIBOR plus 0,07 % p. a., s dobou
čerpání do 31. 12. 2021 a s dobou splácení od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2041. Úvěr by měl
být jistotou městyse pro financování větších projektů,
schválilo závazná pravidla pro prodej stavebních pozemků městyse Lysic v lokalitě
Horky včetně ceny 1300,- Kč/m2 včetně DPH dle předloženého materiálu. Pozemek
může koupit pouze fyzická osoba nepodnikající za účelem výstavby rodinného domu,
neodsouhlasilo prodej pozemku parc. č. 79/11 Lysice u koupaliště,
schválilo koupi pozemku vzniklého na základě geometrického plánu č. 1312-12/2018,
a to pozemku parc. č. 7167/1 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 1
148 m² v Lysicích na Perné od pana J.R., Soběslav a pana T.R., Brno za cenu stanovenou dohodou ve výši 15.260,- Kč dle předloženého návrhu kupní smlouvy a současně
schválilo prodej pozemku parc. č. 7178 – vodní plocha, koryto vodního toku umělé o
výměře 609 m² v Lysicích na Perné panu J.R., Soběslav a panu T.R., Brno za cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 15.000,- Kč dle předloženého návrhu kupní smlouvy. Jedná se
v podstatě o výměnu pozemků tak, aby sedimenty z rybníka na Perné mohly být uloženy
na pozemky firmy ZEAS a firma měla k pozemkům přístup technikou. Dosud tomu tak
nebylo,
schválilo směrnici č. 1/2018 k používání Sociálního fondu dle předloženého návrhu. Jedná se o benefity (stravenky, příspěvky na dovolenou, penzijní připojištění, zdravotní preventivní program atd. pro zaměstnance městyse a starostu),
schválilo směrnici č. 2/2018 o poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku při zastupování městyse pro členy zastupitelstva městyse a matrikářku,
kteří vykonávají obřady městyse a zastupují městys i na jiných veřejných akcích.

Zastupitelstvo č. 29 – 18. 6. 2018
-

schválilo zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého materiálu,
schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2018 dle předloženého materiálu,
schválilo celoroční hospodaření za rok 2017, a to bez výhrady,
schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2017,
schválilo účetní závěrku městyse za rok 2017,
vzalo na vědomí informace o hospodaření v lesích městyse
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezonu 2018,
vzalo na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2018,
schválilo poskytnutí mimořádné odměny ve výši jednoho platu starostovi městyse za
úspěšné dokončení několikaleté opravy radnice a za úspěšné dokončení ATS Štěchovská,
za vzorné plnění úkolů z jednání rady, za přípravu a zpracování právních dokumentů a
podkladů k jednání zastupitelstva,
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-

schválilo prodej stavebního pozemku parc. č. 6995/5 v lokalitě Horky o výměře 844 m2
manželům P. a P.. D., Lysice za cenu 1.097.200,- Kč včetně DPH,
schválilo prodej stavebního pozemku parc. č. 6994/10 v lokalitě Horky o výměře 786
paní M.V., Brno za cenu 1.021.800,- Kč včetně DPH,
schválilo prodej stavebního pozemku parc. č. 6994/15 v lokalitě Horky o výměře 842
m2 manželům R. a J. M., Lysice za cenu 1.094.600,- Kč včetně DPH.



Objednávka tabulky s domovním číslem

Na základě § 31, 31a, 32 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ustanovení vyhlášky č. 326/2000
Sb., ve znění vyhlášky č.193/2001 Sb., o způsobu označování ulic, veřejných prostranství a
budov musí být každá budova označena popisným nebo evidenčním číslem. K usnadnění
orientace mohou být v jednotlivých ulicích označeny budovy také číslem orientačním. V Lysicích máme pouze čísla popisná a čísla evidenční. Popisnými čísly jsou označeny rodinné
domy, bytové domy, budovy s byty i nebytovými prostorami. Evidenčními čísly jsou označeny stavby určené k rekreaci, dočasné stavby, zahradní domky, volně stojící garáže apod.
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým číslem bude budova označena. Číslo je jedinečné a
nelze je použít opakovaně, tzn. v případě odstranění budovy číslo zanikne. Vlastník budovy
je povinen na svůj náklad označit budovu číslem, které určí obecní úřad, a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Popisná a evidenční čísla se barevně
liší. V Lysicích jsou popisná čísla modrobílá a evidenční čísla červenobílá. Čísla musí být na
budově umístěna tak, aby byla viditelná.
V letošním roce bude obec objednávat další řadu čísel pro novou výstavbu rodinných
domů v lokalitě Horky. Pokud má někdo z vlastníků budov v Lysicích stávající tabulku s číslem popisným nebo evidenčním poškozenou nebo ztracenou, může požádat o objednání
tabulky nové. Přihlásit se lze do konce listopadu 2018 v kanceláři matriky a evidence obyvatel
osobně, telefonicky na č. 724 189 208 nebo e-mailem: matrika@mestys.lysice.cz.
Eva Hošková, evidence obyvatel a budov



Změny ve vydávání občanských průkazů,
cestovních pasů a řidičských průkazů
Občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy se vyřizují na úřadech s rozšířenou
působností. Pro matriční obvod Lysice (Lysice, Drnovice, Voděrady, Lhota u Lysic, Kunice,
Štěchov-Lačnov, Kunčina Ves, Kozárov, Bedřichov, Tasovice, Černovice, Hodonín, Žerůtky a
Krhov) je to Městský úřad Boskovice, pro obce Býkovice a Dlouhá Lhota Městský úřad Blansko.
Nově lze od 1.7. 2018 požádat o tyto doklady na kterémkoli úřadě s rozšířenou působností po
celé České republice, o OP a CP také na Ministerstvu vnitra ČR v Praze. Standartní lhůta pro
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vydání dokladů je 30 dnů. Tisknou se v Praze. Při podání žádosti o
doklady již nedokládáte fotografii.
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou od
1. 7. 2018 vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem a budou pro občany starší 15 let zdarma. Můžete se rozhodnout, zda si čip
při převzetí dokladu aktivujete (lze tak učinit i později). Dosavadní
občanské průkazy bez čipů zůstávají v platnosti. Občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb. Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů a takto vydané občanské průkazy budou zdarma. Nově
bude však možné vydat občanský průkaz za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin za 1.000,- Kč, nebo do 5 pracovních dnů za 500,- Kč. Pokud při
podání žádosti o OP sdělíte svůj telefon nebo e-mail, bude vám zaslána informace o možnosti
převzetí dokladu. Občanský průkaz vyhotovený do 30 dnů si převezmete na úřadě s rozšířenou
působností, kde byla podána žádost. Pokud požádáte o převzetí na jiném úřadě s rozšířenou působností, zaplatíte správní poplatek 100,- Kč. Občanský průkaz vydaný do 5 dnů lze převzít jen
v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra v Praze, občanský průkaz, který požadujete
do 24 hodin, lze převzít pouze v pracovní dny u Ministerstva vnitra Praha 4, Na Pankráci 72
(metro C – stanice „Pražského povstání“). I dítěti do 15 let lze vyřídit občanský průkaz, ale ten
je vždy za správní poplatek. Ve lhůtě do 30 dnů za 50,- Kč, ve lhůtě do 5 pracovních dnů za 300,Kč a ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech za 1000,- Kč. Občanský průkaz pro dítě do 15 let
je vydáván na dobu 5 let, ostatním na dobu 10 let. Občanům starším 70 let se vydává občanský
průkaz na dobu 35 roků, aby nemuseli ve vysokém věku průkaz opět měnit.
Máte-li cestovní pas, zkontrolujte si, dokdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii,
zjistěte si u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu cizí
stát vyžaduje. Může to být např. 6 měsíců ode dne vstupu z území cizího státu (např. Alžír, Čína,
Egypt, Indie, Nepál, Indonésie, Thajsko, Izrael, Indonésie, Rusko, Maledivy, Turecko a další).
Platnost pasu 3 měsíce vyžadují např. Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Libanon,
Spojené arabské emiráty, Kosovo, Bělorusko, Moldavsko a další země. Důležité je také zjistit,
zda ke vstupu na území daného státu není třeba vízum. V rámci EU lze cestovat i na občanský
průkaz. Lze použít občanský průkaz i do těchto států, které nejsou v EU: Norsko, Švýcarsko,
Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika a Srbská republika. Cestovní pas vydaný ve lhůtě do
30 dnů pro občana staršího 15 let stojí 600,- Kč, pro dítě mladší 15 let 100,- Kč. Nově lze od 1.
7. 2018 požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24
hodin nebo do 5 pracovních dnů. O cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů žádáte na svém úřadě
s rozšířenou působností a tam si ho také vyzvednete. O vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě můžete požádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností po celé ČR a u Ministerstva vnitra v Praze. Pokud při podání žádosti o pas sdělíte svůj telefon nebo e-mail, bude vám
zaslána informace o možnosti převzetí dokladu. O cestovní pas vydaný do 24 hodin lze požádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, ale vyzvednout si ho musíte u Ministerstva
vnitra v Praze. Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů můžete převzít na úřadu s rozšířenou
působností, kde byla podána žádost, nebo na Ministerstvu vnitra v Praze. Za vydání pasu do 5
pracovních dnů zaplatí občan starší 15 let 3.000,- Kč, do 24 hodin 6.000,- Kč. Cestovní pas pro
4 - 6/2018

17

občana mladšího 15 let, který je vydán do 5 pracovních dnů, se platí správní poplatek 1.000,- Kč,
do 24 hodin 2.000,- Kč. Všechny vydávané cestovní pasy obsahují strojově čitelné údaje a nosič
dat s biometrickými údaji. Dětem do 15 let se vydávají na dobu 5 let, občanům starším 15 let
na dobu 10 let.
Změny nastanou od 1. 7. 2018 také ve vydávání řidičských průkazů. Požádat můžete na
kterémkoli úřadě s rozšířenou působností po celé ČR. Nenosíte již s sebou fotografii. Na úřadě
si vás vyfotí sami. Údaj o bydlišti již na řidičském průkazu nebude, tudíž při změně pobytu
nebudete muset doklad vyměňovat. Výměna průkazu po skončení platnosti (10 let) je zdarma.
Za vydání nového průkazu zaplatíte 200,- Kč, za vydání průkazu v kratší lhůtě (do 5 pracovních
dnů) zaplatíte 700,- Kč. Při ztrátě řidičského průkazu se žádný „provizorní“ průkaz vydávat
nebude. Na nový průkaz budete čekat cca 30 dnů nebo požádáte o vydání ve zkrácené lhůtě 5
pracovních dnů.
Podle informací Ministerstva vnitra ČR zpracovala Eva Hošková, matrikářka



VOLEBNÍ PRÁVO CIZINCŮ
- občanů jiných členských států EU
ve volbách do zastupitelstev obcí

Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce upravuje zákon č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 4 a §5.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb hlášen k trvalému
pobytu v této obci, a státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let a je v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv.
Překážkami výkonu volebního práva jsou:
Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí
V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastupitelstva obce na území ČR
pouze ti cizinci, kteří jsou státními občany jiných členských států EU. Občané jiných členských států EU mohou ale volit jen v případě, že jsou zapsáni u svého místně příslušného
obecního úřadu v „dodatku stálého seznamu voličů“. O zapsání mohou požádat nejpozději
do 3. 10. 2018.
Dle doporučení Ministerstva vnitra ČR budou obecní úřady zapisovat do dodatku stálého seznamu voličů pro volby do zastupitelstva obce cizince – občany EU, kteří mají v obci
nejen trvalý pobyt, ale také přechodný pobyt občana EU. Občan jiného členského státu EU,
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který o zápis do dodatku již jednou požádal pro některé předchozí volby do zastupitelstva
obce, v něm zůstává zapsán, aniž by musel svoji žádost pro každé volby opakovat. Z dodatku
lze voliče vyškrtnout jen na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Žádost o
zapsání do dodatku stálého seznamu voličů může být podána osobně nebo písemně. Žadatel
se prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní pas, identifikační průkaz domovského
státu, doklad o pobytu na území ČR – Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo
Průkaz o povolení přechodného pobytu občana EU). Písemná žádost musí obsahovat jméno,
příjmení, datum narození a adresu pobytu na území ČR.
Eva Hošková, pracovnice evidence obyvatel



Knihovna městyse Lysic informuje

Ve výstavní síni knihovny proběhla v měsíci květnu výstava retro kočárků a hraček ze sbírky
paní Evy Čumové. Návštěvníci si tak mohli zavzpomínat na své dětství a ukázat svým vnukům
a vnučkám skvosty, se kterými si dříve hráli. 31. 5. navštívily knihovnu předškolní děti z MŠ. Na
úvod jsme si přečetli pohádku, zopakovali si říkadla, hráli hry, plnili úkoly a nechyběly ani oblíbené hádanky. V měsíci červnu je na dětském oddělení instalována výstavka výtvarných prací
dětí ze ZŠ, které se zúčastnily celostátního projektu „Kde končí svět“, na téma Zvíře. Ve dnech
18. a 27. 6. 2018 proběhne na dětském oddělení Pasování prvňáčků na čtenáře.
Knihovna oznamuje, že bude opět zprovozněna letní půjčovna časopisů na koupališti.
V době prázdnin bude změna výpůjční doby na dětském oddělení a to v pondělí, kdy bude
možné vracet a půjčovat knihy v dopoledních i odpoledních hodinách. Ostatní dny (ÚT, ČT)
zůstává výpůjční doba stejná. Děti si mohou během půjčovní doby přijít zahrát do knihovny
hry. Z důvodu čerpání dovolené bude knihovna 16. – 31. 7. 2018 uzavřena.
Půjčovní doba o prázdninách:
Dětské oddělení:
PO 9:30 - 11:30
12:30 - 15:00
ÚT 8:30 - 10:00
Dospělé odděleni
ÚT 10:00 - 11:30
13:00 - 17:30
ST: 13:30 - 17:30
Všem čtenářům přeji krásné léto a pohodovou dovolenou.
Mirka Libichová, vedoucí knihovny



Činnost jednotky a SDH Lysice

Jednotka městyse Lysice v měsíci červnu zatím vyjela k 19 událostem. Především se
jednalo o stromy popadané vlivem silného větru, ale také o 4 požáry a jednu záchranu
osoby za použití AED. Mezi výjezdy a pravidelnými měsíčními školeními většina z nás
absolvovala i spoustu výcviků. Jednalo se o záchranu osoby propadenou pod zamrzlou hla-
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dinu, výcvik záchrany osoby
uvězněné pod kmenem stromu, požár budovy s výskytem
různých nebezpečí, záchrany pomocí žebříku a výcvik
s dýchací technikou. Mnoho
praktických výcviků nás do
konce roku ještě čeká a věřím,
že budou pro naše hasiče velice přínosné.
Naše práce nespočívá jen
ve výjezdech a výcviku, ale
věnujeme se i mimozásahoZákladní kámen hasičské zbrojnice
vé činnosti, jako třeba čištění
koupaliště a požární nádrže,
čištění svodů na obecních bytech, prořezávka stromů, příprava hranice na pálení čarodějnic, ukázka v mateřské školce a ukázky na různých výročích včetně zorganizování
toho našeho. Naše jednotka se také účastnila třídenního celorepublikového cvičení, jehož podstatou bylo uspořádání „živé“ vodní fontány, tvořené věcnými prostředky požární ochrany (požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice), jejíž jednotlivé
kompaktní vodní proudy obsluhovali hasiči podle hudební choreografie za podpory světelných efektů. Více než 1 000 hasičů ze všech krajů České republiky zamířilo 2. června
2018 do hlavního města, aby vzdali poctu československému státu a na motivy symfonické básně Vltava z cyklu Má vlast společně vytvořili největší hasičskou vodní fontánu
na světě. Nyní se čeká na zapsání do světové knihy rekordů.
Dále jsme přihlásili náš městys do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a zorganizovali ji v Lysicích. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá na území
celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
V letošním roce se po celé ČR zúčastnilo přes 113 000 dobrovolníků na 2 655 místech a
posbíralo se 1 884 tun odpadu. V naší obci se akce 4. 4. 2018 zúčastnilo 28 dobrovolníků,
kteří pomohli udělat Lysice čistější. Posbírali jsme celkem 1 210 kg odpadu a převažující
část byla vysbírána v okolí Hitlerovy dálnice. Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili.
Poslední velkou akcí bylo poklepání základního kamene nové hasičské zbrojnice u
příležitosti 145. výročí založení SDH. Počasí nám ze začátku přálo a my mohli v místech výstavby nové zbrojnice za účasti okolních sborů a vás občanů slavnostně poklepat
základní kámen. Na tuto příležitost jsme se těšili dlouhá léta. Za výjezdovou jednotku
bych chtěl říct, že si výstavby nové hasičské zbrojnice velice vážíme. Výhru dotace z JmK
(z 25 žádostí) patrně ovlivnil katastrofický stav nynější hasičské zbrojnice. Je zřejmé, že
výstavba nové je opravdu akutní. Děkujeme panu starostovi, radě i zastupitelstvu, že nás
podpořili.
Dále připravujeme – příměstský tábor, závod O pohár rady městyse Lysice, TFA Lysický kabrňák, podzimní kolo hry Plamen.
Aleš Bohanus,
velitel jednotky
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Jeden z nich

Kolem pomníku padlých v parku na nám. Osvobození v Lysicích
chodíme bez povšimnutí a jen málokdo ví, že po jeho stranách jsou
desítky jmen. A dnes už ani mnozí příbuzní těch, jejichž jména tam
jsou vytesána, neví nic o jejich osudu. Byli to kluci i otcové od rodin,
které pohltila válečná mašinérie na mnohdy neznámých místech tehdejší říše a o dvacet let později fašistický teror. Nemělo by se na ně
zapomínat. Jedním z nich byl Karel Pařízek.
Karel Pařízek
Karel Pařízek se narodil ve mlýně na Perné roku 1875. Byl jedenáctým potomkem pantáty Karla Pařízka, mlynáře na Perné. To
už měl ale dva nevlastní sourozence z prvního otcova manželství. Jeho otec zemřel, když byly Karlovi dva roky. Chodil
do školy v Lysicích a potom se vyučil mlynářem v rodném
mlýně u svého bratra Jana Pařízka, který po otci mlýn převzal.
Pracoval ve mlýně v Jedovnicích, kde si v roce 1903 vzal
za ženu selskou dceru Boženu Kocmanovou. Žili spolu pak ve
mlýně v Osvětimanech a v Hrádku na Vlárské dráze.
V roce 1914 válka vše změnila. Byl ihned odveden k sanitě,
Kranken zug No. 15 - lazaretní vlak. Po celou válku v lazaretKarel v roce 1895 na
ním vlaku odváželi raněné ze všech bojišť. Z Bělehradu, kde
vojně v Mostaru
nakládali celou noc a spěchali, protože dělostřelba se nebezpečně blížila, z Karpat a z dalších a dalších cest, kde padali rakouští vojáci po tisících. Z italské fronty. A tak po celou válku.
Ranění byli z polních obvazišť převáženi do nejbližších železničních stanic, které nebyly v dosahu nepřátelské dělostřelecké
palby. Potom naloženi a rozváženi po celé říši do nemocnic.
Tak Karel posílal lístky ze Štýrského Hradce, z Moravské Ostravy, ze všech míst, kde ještě mohli raněné přijmout.
Z počátku války vítaly lazaretní vlak davy zvědavců a příbuzných, ale to mělo velice špatný vliv na morálku obyvatelstva. Proto potom vlaky přijížděly v noci a raněné překládali do zvláště upravených tramvají a odváželi do nemocnic.
Karel vpravo. S ním
Vlak byl obyčejně pro 400 raněných a 40 pracovníků persoSvoboda, poznají ho
nálu. Lazaretní vlaky byly různé. Od těch s bíle povlečenými
potomci?
postelemi a elektrickým osvětlením až po ty, kde lidé leželi
na slámě za svitu petrolejové lampy. O hrůzách převozu lépe
se nezmiňovat. Karel Pařízek se na konci války nakazil španělskou chřipkou jako tisíce dalších vojáků a zemřel ve dvaačtyřiceti letech. Jeho manželka Božena statečně vychovala tři
syny a dceru, nebylo to jistě v té době lehké. Karlovi potomci jsou v Čechách i na Moravě
a jeho vnuci i pravnuci vzpomínají na svého „dědáčka,“ kterého znají jen z vyprávění…
Ing. Jan T. Reichel
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LETNÍ KINO LYSICE - program

ČERVENEC 2018
Den Dat.
Čas
Po 2. 7.
21:15
Út 3. 7.
21:15
St 4. 7.
21:15
Út 10. 7.
21:15
St 11. 7.
21:15
Čt 12. 7.
21:15
Pá 13. 7.
21:15
Út 17. 7.
21:00
St 18. 7.
21:00
Čt 19. 7.
21:00
Pá 20. 7.
21:00
Pá 27. 7.
21:00

Film
Dvě nevěsty a jedna svatba
Insidious: Poslední klíč
Po strništi bos
Bajkeři
Maxinožka
Ladíme 3
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Paddington 2
Věčně tvá nevěrná
Ferninand
Vražda v Orient expresu
Milada

SRPEN 2018
Út 7. 8.
St 8. 8.
Čt 9. 8.
Pá 10. 8.
Út 14. 8.
St 15. 8.
Čt 16. 8.
Pá 17. 8.
St 22. 8.
Čt 23. 8.
Pá 24. 8.

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Star Wars: Poslední z Jediů
Tátova Volha
Jumanji: Vítejte v džungli!
Fakjů pane učiteli 3
Pračlověk
Black Panther
Hastrman
Pepa
Sherlock Koumes
Zahradnictví: Nápadník



20:45
20:45
20:45
20:45
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30
20:30

Informace z úřadu městyse

Svoz TKO probíhá v Lysicích každou druhou středu. V následujícím období bude:
27. 6., 11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.

Všechny zprávy hlášené v místním rozhlase a důležité aktuální informace najdete na
webových stránkách městyse www.lysice.cz , na titulní straně vlevo v rubrice „Hlášení
rozhlasu“.
Telefonní kontakt na pracovníka VAS a.s. Boskovice Tomáše Fojta, který nastoupil po
panu Šulcovi jako „vodař“ v Lysicích, je 734 643 303.
V sobotu 28. července 2018 se od 14 hodin bude na farním dvoře v Lysicích konat 11.
setkání harmonikářů. Kontakt na pořadatele: 605 540 653
22

Lysický zpravodaj

Společnost Atomo Projekt
se sídlem v Bořitově u Černé Hory přijme:
projektového manažera
obchodní zástupkyni/zástupce
provozního technika
směnového mistra
manipulační dělníky
Nabízíme:
zajímavé a motivující ohodnocení
benefity (u vybraných pozic služební automobil, dotované stravování...)
Bližší informace:
tel.: 775 564 997 (pí Monika Nárožná)
nebo na www.atomo.cz (volná pracovní místa)
ATOMO PROJEKT s.r.o., Bořitov 326 (areál ZD), 679 21 Černá Hora.
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Lysický zpravodaj. Za obsahovou správnost materiálů zveřejněných v Lysickém zpravodaji ručí autoři.
Příspěvky přijímá Eva Hošková v kanceláři matriky (mobil.tel: 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 4,5,6/2018 vychází v Lysicích v červnu 2018. Vydává městys Lysice,
Horní náměstí 157, pod registrační značkou MK ČR E 11460. Odpovídá: Mgr. Pavel Dvořáček, starosta.
24Tisk, sazba a grafická úprava Tiskárna Brázda – www.tiskarnabrazda.cz. Cena: zdarma
Lysický zpravodaj

