Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
7.
Datum konání:
28. srpna 2019
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:30 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Fojt, Horňanský, Koláček, Kratochvil,
Mynář, Němec, Olejníček, Studýnková, Šrámek, Tejkal,
Tejkalová, Vala
Omluveni:
Šulc
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Tejkal, Mynář
Zápis vyhotoven dne :

29.08.2019

Č.j. 2495/2019/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 6. zasedání ZML ověřili paní Studýnková a pan Šulc 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:
Doplňuje se bod č. 2. Složení slibu člena zastupitelstva – p. Petr Dolníček.
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 13 přítomných pro.

2. Složení slibu člena zastupitelstva:
Mgr. Dvořáček – zastupitelka paní Ing. Mgr. Markéta Horáková změnila 26.8. trvalé bydliště
a vzdala se funkce zastupitele v Lysicích. Byl osloven první náhradník na kandidátní listině
ČSSD, paní Mgr. Lea Máslová, která se však tohoto postavení vzdala. Po ní nastupuje další
z náhradníků, a to pan Petr Dolníček.
Starosta Mgr. Pavel Dvořáček v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného
člena zastupitelstva Petra Dolníčka ke složení slibu. Před složením slibu ho upozornil, že
1

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Mgr. Pavel
Dvořáček přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích – „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
městyse Lysic a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. – a vyzval pana
Petra Dolníčka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 1).
Pan Petr Dolníček složil slib řádně a bez výhrad.

V 17.05 hodin se dostavil pan Vala – počet přítomných 14.

3. Zpráva o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše Lysice na školní rok 2019/2020
Diskuze:
Mgr. Nesnídalová – Základní škola Edvarda Beneše Lysice prošla o prázdninách několika
změnami. Jednou zásadní je změna ředitele školy. Po 19 letech, kdy jsem působila ve škole
jako učitelka na 1. stupni jsem se stala ředitelkou naší krásné základní školy.
Ve škole došlo i k dalším personálním změnám. Naši školu po mnoha letech dobře odvedené
práce opustil pan ředitel Burýšek, dále pak Marie a Karel Horbasovi, Vanda Ošlejšková, Irena
Ševčíková a Petra Galbová.
Na první stupeň nastoupila Veronika Sedláková, na druhém stupni k nám přibyli Šárka
Heralová, Jiří Kůra, oba budou vyučovat hlavní pracovní výchovu, Jiří Hajdamach s aprobací
TV-Z a Marcela Šromová s aprobací ČJ-VV. Potřebovali jsme získat i jednoho asistenta,
takže do školy přibyla i asistentka Ludmila Provazníková. V tuto chvíli je tedy ve škole 34
učitelů, 2 vychovatelky, 10 asistentů (z toho 7 s vysokoškolským vzděláním), školní
psycholožka a 12 provozních zaměstnanců. V pondělí se můžeme těšit na více než 500 žáků,
kteří zasednou do školních lavic. Naplní se celkem 10 tříd na 1. stupni, 12 tříd na 2. stupni a
dvě speciální třídy. 14. rokem budeme pracovat podle našeho školního vzdělávacího
programu s názvem „Škola pro život a pro všechny“, který je pravidelně doplňován a
upravován tak, aby vyhovoval požadavkům a trendům ve vzdělávání.
Pro učitele jsou připraveny závazné Hlavní úkoly školy pro školní rok 2019/2020, podle
kterých lze sledovat i směřování školy nejen po dobu jednoho školního roku. Učitelé s ním
budou seznámeni na zahajovací pedagogické radě v pátek 30. 8.
Díky projektu Šablony II získala škola finanční prostředky pro vedení a vybavení například
žákovských klubů, třeba klubu deskových her nebo čtenářského klubu, kam mohou žáci
docházet ve volném čase. Také je větší prostor pro jednodenní projekty, vzájemnou
spolupráci učitelů či spolupráci s lidmi, kteří se pohybují mimo školu – paní knihovnice, pan
Šmétka apod. Jedná se o částku 2 291 139,- Kč. Největší a nejzásadnější změnou ve vybavení
školy je realizace projektu s názvem Infrastruktura ZŠ Lysice. Tento projekt měl rozpočet
10 009 180,99. Přesto, nebo právě proto, že jsem se na realizaci tohoto projektu, který velmi
pozvedl materiální vybavení školy, nepodílela, bych touto cestou chtěla srdečně poděkovat
všem, kteří se na přípravě či realizaci tohoto rozsáhlého projektu jakkoliv podíleli.
Pevně věřím, že se nám bude dařit i nadále zvelebovat krásnou lysickou školu.
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Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Edvarda Beneše
Lysice na školní rok 2019/2020.
Hlasování: Pro ...14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

4. Zpráva o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní rok 2019/2020
Diskuze:
Mgr. Sklářová – kapacita školky je 92 dětí, v nastávajícím školním roce bude školku
navštěvovat 77 lysických dětí a 15 dětí z okolních obcí. Od 1.9.2019 bude prodloužena
provozní doba školky do 16.30 hodin. Zápis do MŠ byl 2.5.2019, bylo 29 volných míst,
k zápisu přišlo 40 dětí, přijato je 21 lysických dětí a 8 dětí z okolních obcí. Všechny paní
učitelky ve školce jsou plně kvalifikované pracovnice v oboru předškolní pedagogiky, dvě
vysokoškolsky vzdělané, máme dva asistenty pedagoga, jednoho školního asistenta, který je
dotovaný z programu OP VVV, celkem je ve školce 17 zaměstnanců. Ve školce proběhly
drobné opravy, opravila se podlaha v jedné třídě, byl zakoupen nový elektrický sporák do
kuchyně, dále probíhají běžné udržovací práce, budova je ve velmi dobrém stavu, vše je
zrekonstruováno, vyměněn veškerý starý nábytek, školka je bohatě vybavena hračkami a
pomůckami. Jediný problém je, že začínají hnít dětské prvky na zahradě, jsou starší deseti let.
Do budoucna bychom chtěli zrekonstruovat zahradu, udělat nová pískoviště. Ve školce je
nový školní vzdělávací program, na prvním místě je klid a pohoda pro děti. Dále dětem
poskytujeme logopedickou prevenci, probíhají další aktivity, jako kroužek předškolák,
plavání, lyžování, angličtina, výborná je spolupráce se SPOZ, se ZŠ, s knihovnou, zámkem,
hasiči. Rodiče mají možnost přijít do školky i během dopoledne a zapojit se do aktivit, někteří
toho využívají.
Mgr. Dvořáček – Jak to vypadá s personálem na pozici uklízeček a školníka?
Mgr. Sklářová – Tohle je velký problém, nikdo tuto práci nechce dělat. Chybí nám dvě
uklízečky, s jednou paní jsme domluveni, jedna nastoupí, druhou nemáme. Problémem je plat
nepedagogických pracovníků, který je velmi nízký. Školníka nemáme, byli jsme nuceni snížit
úvazek na 0,4. Momentálně jsme bez školníka, vypomáhá nám na dohodu pan Kyánek,
poseče trávu atd. Tato situace by se měla mírně zlepšit od roku 2020, po přechodu na nové
financování, problémem jsou však velmi nízké tarify.
Mgr. Dvořáček – Děkuji zaměstnankyním školky za odvedenou práci v mateřské školce.
Usnesení: ZML bere na vědomí Zprávu o připravenosti Mateřské školy Lysice na školní
rok 2019/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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5. 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...

6. Hospodaření městyse 4-6/2019
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Hospodaření městyse 4-6/2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ....14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

7. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Diskuze:
p. Olejníček – Položka u ZŠ 200 tisíc Kč je co?
Mgr. Kratochvil – Je to dorovnání, doplatek na Ministerstvo pro místní rozvoj.
Mgr. Studýnková – Rychle sčítám Obec přátelskou rodině a není to celková částka, kterou
jsme dostali, že ne?
Mgr. Kratochvil – Ne není, podrobně to vysvětlí paní Konstanzová ve spolupráci s Markétou
Horákovou, jak je to rozděleno na jednotlivé položky. Došlo tam k drobným úpravám.
p. Mynář – Položka Využití volného času dětí a mládeže, to je taky Obec přátelská rodině?
Mgr. Kratochvil – Ano, jednotlivé organizace a složky si daly požadavky, je to rozděleno do
různých položek podle požadavků.
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

8. Zpráva o stavu požární ochrany
Diskuze:
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Mgr. Dvořáček – Chci dodat, že jsme všichni hasičům vděčni za činnost, kterou tady pro obec
a pro všechny občany vykonávají po celý rok. Speciálně otevření hasičské zbrojnice byla
výborná akce, neměla chybu, bylo vidět, že na tom byla odvedena spousta a spousta práce,
takže za to moc děkuji.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany dle předloženého
materiálu a současně vyjadřuje uznání a poděkování celé Jednotce SDH v čele s velitelem
Alešem Bohanusem, i dalším členům SDH, kteří se podíleli na přípravách slavnostního
otevření nové hasičské zbrojnice za skvěle připravenou akci.
Hlasování: Pro ....14...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

9. Vyhodnocení vodného a stočného k 30.06.2019
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Podklady jsem všem zastupitelům posílal. Ve vodném jsou náklady výrazně
pod plánem, zejména z důvodu nižšího počtu nutných oprav infrastruktury. Ve stočném to
není o tolik, ale výsledek je také lepší než v plánu, uvidíme, jak to bude probíhat ve druhém
pololetí, ale jestli se zadaří a bude to takto pokračovat, tak VAS a. s., odvede městysi
dodatečné nájemné.
Usnesení: ZML bere na vědomí vyhodnocení kalkulace ceny vodného a stočného
v Lysicích k 30.6.2019 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ..14........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

10. Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadů s Technickými službami Malá Haná
s.r.o.

Diskuze:
Mgr. Dvořáček – V krátkosti zopakuji situaci, vstoupili jsme do svazku, ve kterém je
v současné době cca 32 obcí, Svazek založil s.r.o. Technické služby Malá Haná a budou nám
svážet odpad místo firmy SUEZ. Skládkování bude v dohledné době výrazně zdraženo a
omezeno, v zájmu každé obce bude co nejvíc třídit odpad. Spolek žádá o dotaci, od dubna
budeme mít v Lysicích každá domácnost tři popelnice, na plast, papír a bioodpad. Se Suezem
je smlouva vypovězena, dalším krokem je uzavření smlouvy s Technickými službami Malá
Haná, s.r.o.
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Ing. Tejkal – Došlo nějaké vyjádření od Suezu? Nechtěli nás přetáhnout zpět?
Mgr. Dvořáček – Ne, došlo nám vyjádření a poděkování za spolupráci. Potom ještě zažádali o
vrácení nádob, které od nich máme zapůjčeny a když jsme začali pátrat, které nádoby to jsou,
tak nám bylo ze SUEZu odpovězeno, že se omlouvají, že se spletli a že od nich žádné nádoby
nemáme.
Mgr. Tejkalová – Od 1.1.2020 budou tedy nádoby nové?
Mgr. Dvořáček – Ne, někdy do konce ledna, pokud vše bude dle plánu, nám budou nádoby
dodány. Máme objednaných 450 kusů od každého druhu, tj. na plasty, papír i bioodpad.
Nádoby budou očipované a budou se vydávat na konkrétní číslo popisné.
p. Olejníček – Takže vozy budou vybaveny čtečkou a každou popelnici načtou. A budou mít
vozy i váhy?
Mgr. Dvořáček – Ano, budou mít i váhy, takže bude možné zjistit, až projedou po obci, kolik
kdo má odpadu, jestli třídí nebo netřídí atd.
p. Dolníček – Takže budou tři velké popelnice před každým domem?
Mgr. Dvořáček – Popelnice můžou být za domem, v garáži, kdekoliv, vydělávat ven se budou
až v den svozu.
p. Němec – Budou různé dny svozu. Např. jeden týden plast, další týden papír atd.
p. Olejníček – Popelnice jsou pro rodinné domy, takže pro byty zůstanou po obci kontejnery?
Mgr. Dvořáček – Ano. Hnízda se doplní. Myslím, že zbydou i nějaké popelnice.
Mgr. Studýnková – Popelnice budou v majetku obce nebo lidí?
Mgr. Dvořáček – Budou v majetku občanů. Podepíše se smlouva. Bude možné sledovat, jestli
občan třídí nebo ne a popelnice přistavuje ke svozu.
Ing. Tejkal – Monitoring občanů bude sloužit k nižšímu poplatku za svoz?
Mgr. Dvořáček – Ne, bude to jen ke sledování, jestli třídí nebo ne. Určitě nepůjdeme cestou
nižšího poplatku pro ty, co víc odpadu vytřídí. To vede k tomu, že se přidávají do plastu třeba
kameny, aby nádoba víc vážila. Spíš bych dal nižší poplatek těm, co si nové popelnice na
tříděný odpad vyzvedli a ponechal v původní výši těm, co tak neučinili.
p. Němec – Slyšel jsem relaci v rádiu o Malé Hané, a říkali, že za dobu, co fungují, tak se
nížilo vyvážení směsného odpadu na skládku o polovinu. Což je neuvěřitelné.
p. Vala – Vím, že Černá Hora a Rájec mají na plasty svozovou firmu a mají s tím docela
problémy, protože si musí připravit pytle, na které musí dát čárový kód a pytel zadrátovat.
Stalo se, že zapršelo, kód byl nečitelný a plasty jim nevyvezly.
p. Mynář – Co když v jednom čísle popisném bydlí dvě rodiny? Jako u nás?
Mgr. Dvořáček – Bude to stačit pro všechny. Popelnice budou 240 l, budou větší, než jsou
teď. A správným tříděním bude i méně směsného odpadu, sníží se frekvence svážení tuhého
komunálního odpadu třeba na jednou za měsíc.
p. Němec – Na těchto nových autech je spravedlivé vážení. Když vůz vjede do obce, zapne si
vážení a zváží skutečný odpad v naší obci. SUEZ nevážil, množství stanovil odhadem.
Nějakým průměrem.
Mgr. Dvořáček – Ano, to je pravda. SUEZ se vážení bránil.
Usnesení: ZML schvaluje Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadů s Technickými
službami Malá Haná s.r.o. dle předloženého materiálu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování: Pro …14..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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11. Diskuze:
Mgr. Studýnková – Co potkani? Už jsou všichni otrávení?
Mgr. Dvořáček – Deratizace proběhla na jaře, ano, stav je lepší, ale musí se opět opakovat.
Mgr. Tejkalová – Chtěla bych se vyjádřit k diskuzi z minulého zastupitelstva, protože jsem
tady minule nebyla, ohledně pořádání Dětského dne ve stejný den, jako se pořádal koncert
v rámci festivalu Concentus Moraviae. Kdybych tu byla, vyjádřila bych se k tomu hned. Bylo
tam řečeno, že Dětský den si organizuje paní Hošková. Prosím vás, to není pravda, Dětský
den organizuje Sbor pro občanské záležitosti. Na Dětský den se dlouho připravujeme, každý
máme nějaký úkol, příprava byla náročná. Domluvili jsme se, že se paní Hošková zeptá
hasičů, jestli pomůžou. Hasiči řekli, že ne, řekli důvod, který respektujeme. Chtěli Dětský den
přesunout na neděli. Dětský den by se, podle mě, měl slavit přímo 1.6. Když hasiči řekli, že
ne, nabídla se paní Polická, že se koncertu neúčastní, že nám s organizací Dětského dne
pomůžou. Vážím si toho, že jste nám pomohli, spíš mi vadí ta věta, že si Dětský den pořádá
paní Hošková, není to pravda, pracujeme a podílíme se na akci všichni ze sboru. Akcí pro děti
není nikdy dost, chodí hodně rodičů, prarodičů.
Mgr. Dvořáček – Je pravda, že jsem se takto vyjádřil. Celý Sbor pro občanské záležitosti jsem
personifikoval do paní Hoškové, za což se omlouvám. Samozřejmě vím, že akci pořádá celý
Sbor.
Mgr. Dvořáček – Blíží se lampionový průvod, 28.10. je pondělí, potom jsou ještě podzimní
prázdniny, kdy průvod uděláme? Je zvykem v předvečer svátku, ale v neděli večer, to není
moc dobrý termín.
Mgr. Tejkalová – Nebudeme schopni zabezpečit program, všechny děti budou pryč.
Mgr. Studýnková – Všichni budou odjetí, nebude lepší v pátek 25.10.? Bude už posunutý čas?
Musíme na to myslet, aby se nešlo za světla.
Mgr. Dvořáček – Ano, pátek 25. 10. bude lepší termín. Necháme to tedy na pátek.
p. Fojt – Chtěl bych se zeptat, proč není dodělaná balená na Doubku až k Sokolské ulici?
Mgr. Dvořáček – Protože to nebylo v projektu. V projektu to bylo pouze mezi Krompovy a
Homolkovy.
p. Fojt – Působí to nedodělaně. Nejsou tam obrubníky.
Mgr. Dvořáček – Obrubníky by se tam asi nevešly. Je to tam relativně úzké. Obrubníky
nejsou nutnost, nejsou ani na nové komunikaci v Zákostelí. Projekt řešil komunikaci
v místech, kde doposud žádná nebyla. Od Krompových jakási komunikace je. Uznávám, že to
není nejlepší, ale aspoň trochu zpevněná komunikace tam je. Kdežto tam, kde je udělaná nová
silnice, tam nebylo vůbec nic.
p. Fojt – Myslím si, že by to mělo dodělané celé.
Mgr. Dvořáček – Navíc je tam problém s kanálem pana Krompa.
p. Fojt – A to je problém se s panem Krompem domluvit? Kvůli panu Krompovi nebudeme
mít dodělanou komunikaci?
Mgr. Dvořáček – Komunikace se dělala tam, kde vůbec nebyla.
p. Fojt – Dál se mi nelíbí ani nedodělané parkoviště naproti nové hasičce. Daly se obrubníky
jen na jednu stranu k Prudkým a u Kuncových obrubníky nejsou. Nechal se tam široký pás,
parkují tam auta v blátě, je to rozježděné.
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12. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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