Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
12.
Datum konání:
24. června 2020
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased.
místnost
ÚM
Místo konání:
Konec jednání:
18:15 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Koláček, Kratochvil, Mynář,
Němec, Olejníček, Studýnková, Šrámek, Šulc, Tejkalová, Vala
Omluveni:
Fojt, Tejkal
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Mynář, Šulc
Zápis vyhotoven dne :

25.06.2020

Č.j. 1722/2020/ÚM

Použité zkratky: ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 11. zasedání ZML ověřili pan Fojt a pan Vala 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: Vkládá se bod č. 4. Zpráva finančního výboru.
Ostatní body se posouvají.
Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 13 přítomných pro.

2. Zpráva starosty o činnosti rady a dění v městysi
Diskuze: 0
Usnesení : ZML schvaluje Zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro…13…... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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3. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

4. Zpráva finančního výboru
Diskuse: 0
Usnesení: ZML schvaluje zprávu finančního výboru dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

5. Schválení závěrečného účtu za rok 2019
Diskuze: 0
Usnesení: Projednání závěrečného účtu se uzavírá s vyjádřením podle § 17, odstavce 7
písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
ZML souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

6. Schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...
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7. Schválení účetní závěrky městyse za rok 2019
Diskuze: 0
Usnesení: ZML schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2019.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

8. Zpráva o připravenosti koupaliště na sezonu 2020
Diskuze:
p. Mynář – Ty sociálky, to by mělo být nově postavené, nebo se opraví to, co tam je?
Mgr. Dvořáček – Projekt vychází ze stávající budovy, která se mírně rozšíří. Stávající zdi asi
bude třeba zbořit, zůstane tam jen kostra budovy a rozšíří se o malou přístavbu. Nevím, jaké
má stávající objekt základy. Kdo máte zájem, přijďte se podívat do projektu.
Bc. Šulc – S ohledem na tu částku to vypadá, že to bude celé nové. Nerozumím tomu.
Mgr. Dvořáček – Opravdu jde jen o lehké rozšíření, jak je tam ten trojúhelník, v němž je
kanalizace. Tak tam by se kousek dostavěl, jinak je to ve stávající dispozici.
p. Šrámek – Jak jsou teď sociálky, tak tam by se dostavěla taková špice, tam by byly záchody.
Mgr. Dvořáček – Jenom elektrika, kterou projektoval pan Müller, je za půl milionu.
p. Dolníček – Slyšel jsem, že i střecha na hospodě je prý špatná, nic se s ní neplánuje?
Mgr. Dvořáček – Tak střecha na hospodě, nevím do jaké míry je špatná, v některých místech
tam asi teče, ale ona celá hospoda je špatná. Předpokládalo by to hospodu zbořit a postavit
novou, teď na to nejsou peníze. Nemáme na opravu sokolovny, natož opravovat hospodu.
Sklepy jsou hezké, ale stropní trámy, resp. podlahové (v hospodě) jsou ve špatném stavu.
p. Šrámek – Je v tom dřevomorka.
Mgr. Tejkalová – Tak nebude se to odstraňovat? Nechá se to, až to spadne?
Mgr. Dvořáček – Tak ono to hned tak nespadne.
p. Mynář – Hospoda jako taková je zavřená? Funguje jen bar?
Mgr. Dvořáček - Ano, hospoda je zavřená, funguje jen jako sklad. Od loňska je to i ve
smlouvě, hospoda je čistě jen na uložení věcí.
Bc. Šulc – My jsme to tady už někdy komunikovali, že by byl asi vhodný prodej, nebo aby do
toho někdo zainvestoval.
Mgr. Dvořáček – Jak se budou opravovat sociálky, musí se opravit i elektrika. Protože bar je
napojený z hospody. Je naplánováno, že se oddělí elektrika, pakliže to bude nahoře schopné
fungovat samostatně, tak by se teoreticky dalo uvažovat o prodeji hospody. Zase aby to
nedopadlo, tak, že to zavřeme a někdo to přestaví na rodinný dům.
Mgr. Studýnková – Já si to asi špatně představuju, ale my máme celý ten veliký objekt, ne?
Mgr. Dvořáček – Ano. Ta hospoda ale není zděná. Nové jsou tam jen sociálky, ty jsou zděné a
budova samotná je dřevěný skelet. Pod tím jsou velké sklepy, ještě z dob, kdy tam bývala
pila.
p. Šrámek – Tam byl dřív katr. A dolů padaly piliny a tam jsou jenom sloupy, které jsou asi
čtyři metry vysoké. Nic jiného.
p. Němec – A dřív k tomu patřila Moravská ústředna.
Mgr. Studýnková – Moravská ústředna tam figuruje jak? Ta je taky naše?
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Mgr. Dvořáček – Ta naše není. Budovy jsou ale provázané, takže když se chodí do hospody,
tak je uzavřená smlouva s Moravskou ústřednou o využívání části její nemovitosti, protože se
papírově chodí přes kousek Moravské ústředny.
Mgr. Studýnková – A kdyby se to povedlo, tak tady to všechno, všechny ty sklepy, to by se
prodávalo?
p. Mynář – Bez strojovny.
Mgr. Studýnková – Strojovna k tomu patří stavebně taky?
p. Mynář – Ne, strojovna je přilehlá budova. Ta k tomu nepatří.
Mgr. Studýnková - Byla by podmínka zachovat tam hospodu?
Mgr. Dvořáček – Zatím nevím. Zatím nechceme nic prodávat. A postavit tam budovu úplně
novou, to by bylo tak dvacet milionů.
Bc. Šulc – Je to zatím taková myšlenka, ale aby to nebyla za chvíli druhá sokolovna. Objekt
obehnaný páskou.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti koupaliště na sezónu 2020 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

9. Zpráva o připravenosti letního kina na sezonu 2020
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Děkuji panu Müllerovi a hasičům, že kino funguje. Jsme jedno z mála
posledních kin, které funguje v obci velikosti Lysic.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o připravenosti letního kina na sezónu 2020 dle
předloženého materiálu.
Hlasování: Pro …13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0...

10. Poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse
Diskuze:
Mgr. Kratochvíl – Každoročně se snažíme dvakrát za rok nějakým způsobem provést
motivaci našeho pana starosty k lepším výkonům a znovu si dovoluji navrhnout odměnu panu
starostovi a v tomto případě zejména za to, jakým způsobem se postavil k distribuci
odpadových nádob. Strávil na tom spoustu času, jednak tady s přípravou, jednak přímo při
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vydávání, všeho se osobně účastnil a organizoval to. Tady v tomto případě navrhujeme 75%
výše jeho měsíčního platu jako odměnu.
Usnesení: ZML schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 75 % platu starostovi
městyse za úspěšné zvládnutí distribuce 1200 ks barevných popelnic na tříděný odpad do
domácností občanů v rámci přechodu na nový systém svozu domovního odpadu.
Hlasování: Pro …10...... Proti ........0.......... Zdrželi se ...3...

11. Diskuze:
Mgr. Kratochvil – Chtěl bych informovat o tom, že jak všichni víme, máme novou paní
ředitelku a při úspěšném absolvování konkurzního řízení byla jedna ze základních podmínek
dodělání si vzdělání, tzn. ředitelské studium. Tento týden došla osvědčení o úspěšném
absolvování kurzu, takže máme plně kvalifikovanou paní ředitelku základní školy.
Dále bych chtěl projednat méně příjemnou věc. Byl jsem svědkem jednání, tady na ulici
Halasové u domu Vachových, jak se budou řešit kontejnery. Chtěl bych to předložit na
zamyšlenou, protože situace je tam strašná. Odpad je tam poházený, je to tam škaredé,
Vachovi si teď udělali novou fasádu. Měli bychom vymyslet nějaký systém, jestli nějaké
klece nebo zídku, aby tam kontejnery nestály úplně volně. Je tam nepořádek a někteří občané
tam chodí vykonávat svoje potřeby. Bylo by dobré to tam nějak zkulturnit. Prosím o nápady,
oni po mně chtěli, aby se kontejnery daly úplně pryč, což si nemyslím, že by bylo úplně
dobře, protože je to tady u toho obchodu spádové pro více ulic. Padl návrh i na parčík na
Horním náměstí, to si myslím, že není dobrý nápad, to jsem odmítnul. Pak byla zmíněná
varianta dát pryč sklo a nechat tam jen textil a plast. Sklo dělá největší nepořádek a je
nejhlučnější. Někteří bezohlední lidé tam hází sklo i v brzkých ranních hodinách nebo naopak
pozdě večer.
Mgr. Dvořáček – Tohle se řeší dlouhodobě. Na mě se třeba obrátil pan Tomáš Ministr.
Bohužel, nechci to zlehčovat, ale připomíná mi to problém s dálnicí – je potřeba, ale za
domem ji nikdo nechce. Tohle je obdobný problém. Sběrná místa jsou dobrá, ale nikdo je
nechce u domu. Já to chápu, ale je problém, kam je umístit.
Bc. Šulc – Tak z toho by se neradoval asi nikdo, že má kontejnery u domu.
Mgr. Studýnková – A nevyřeší to teď popelnice na tříděný odpad? Bude to sváženo od domu,
v kontejneru toho bude míň. Ani u obchodního domu to není pěkné.
Mgr. Kratochvil – Počkal bych, jak se zavede teď nový systém svozu odpadů, jestli ubude
odpadu a jestli bude potřeba mít po obci tolik kontejnerů, jako máme teď a případně to nějak
zredukovat, udělat přístřešek apod.
p. Mynář – Ale když se zruší kontejnery na sklo, kam to lidi budou dávat? Popelnice na sklo
nejsou, sklo se pořád bude muset někam nosit.
Mgr. Kratochvil – Tak dáme kontejnery na sklo ke koupališti, tam by se tak čtyři daly dát.
Udělat přístřešek.
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Mgr. Tejkalová – Podle mě by ani kontejner na textil tady na rohu nemusel být.
Mgr. Kratochvil – Zrovna kontejner na textil bych dal až za sloup a před sloup k Vachovým
udělat nějaký ten přístřešek na kontejnery. Nebo něco otevřeného, drátěného.
Bc. Šulc – To chcete nějakou boudou zamezit tomu, aby tam šel někdo kálet?
Mgr. Dvořáček – Já ty lidi chápu. Přemýšlel jsem nad tím mnohokrát. Ale obávám se, že
odstranit kontejnery z tohoto místa není dobré řešení. Na sklo domovní popelnice nejsou. A
ke koupališti, kde je přes léto velký provoz jak k zámku, tak na koupaliště, kontejnery není
podle mě vhodné dávat. Je to obtížně řešitelné.
p. Vala – A když odděláme kontejner na sklo, tak to lidi vysypou do plastů
Mgr. Kratochvil – Nechme to do podzimu, budeme to sledovat, jak to vypadá. Nechme si to
projít hlavou a uvidíme.
Mgr. Studýnková – Aktualizovala VAS stavy vody? Zlepšila se situace? Vrt v oboře je
závislý na deštích, jak to vypadá? Lidé si stěžují, že je voda v Lysicích horší, než bývala? Míň
chutná. Je víc chlorovaná. Je to pravda?
Mgr. Kratochvil – je to pravda, voda není dobrá. Stěžují si na Horkách, Doubku, na ul.
Žerůtská, Brněnská.
Mgr. Dvořáček – Zřejmě je to subjektivní dojem. Laboratorní výsledky, mluví jasně, že obsah
chloru je pod normou. Zdravotně závadná voda není, možná je víc cítit. Osobně piju vodu
z vodovodu jak doma na Oulehle, tak na radnici.
p. Olejníček – Neplánuje se nějaká oprava silnic? V ulici Badalky u domu Blažkových, jak se
jede od pana Horáka, tak voda vymleta koryto, silnice bude za chvíli úplně rozbitá.
p. Dolníček – V Zahradách jsou taky nezpevněné plochy, vymleté teď vodou, bude se to
muset projít a upravit.
Bc. Šulc – Víme přesnější horizont, kdy by měla být dokončena ulice Žerůtská?
Mgr. Dvořáček – Kanalizace už měla být téměř hotová, ale vznikl tam nějaký problém, stojí
to na plynařích. Zpracovávají projekt.

12. Závěr:
Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin.

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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