Zápis z jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LYSICE
Pořadové číslo ZM Lysice:
10.
Datum konání:
24. února 2020
Zápis provedl(a):
Alena Kyrczová Začátek jednání:
17:00 hodin
zased. místnost ÚM Konec jednání:
Místo konání:
18:30 hodin
Přítomni:
Dolníček, Dvořáček, Horňanský, Koláček, Kratochvil, Mynář,
Němec, Olejníček, Studýnková, Šulc, Tejkal, Tejkalová, Vala
Omluveni:
Fojt, Šrámek
Neomluveni:
Ověřovatelé:
Olejníček, Studýnková
Zápis vyhotoven dne :

Č.j. 0550/2020/ÚM

27.2.2020

Použité zkratky : ZML – Zastupitelstvo městyse Lysice
RML – Rada městyse Lysice
Zápis z 9. zasedání ZML ověřili pan Dolníček a pan Ing. Tejkal 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. 8 Změna díla č. 1 „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“.
Bod č. 9 Koupě pozemků pro hasičskou zbrojnici od České pošty s. p.
Ostatní body se posouvají.

Hlasování o programu, zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 10 přítomných pro.
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2. Zpráva starosty o činnosti Rady a dění v městysi
V 17.20 hodin se dostavil pan Koláček – počet přítomných 11.
Diskuze:
Bc. Šulc – Pozemek pana Odehnala, jak je ten sloup, to je kde?
Mgr. Dvořáček – Je to na Doubku, pan Odehnal tam má stavební pozemek a uprostřed stojí
sloup. Z každé strany má minimálně sedm metrů, podle mého názoru to ničemu nevadí, ale
pan Odehnal ho tam nechce.
V 17.25 hodin se dostavil pan Tejkal – počet přítomných 12.
Usnesení: ZML schvaluje zprávu starosty o činnosti rady a dění v městysi dle předloženého
materiálu.
Hlasování: Pro …12.... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

3. Souhlas s přezkumem hospodaření za rok 2020 soukromým auditorem
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – Je to tradiční každoroční záležitost, historicky tady na radnici funguje
soukromý auditor. Každá obec má povinnost nechat přezkoumat hospodaření obce auditorem,
ať už krajským nebo soukromým.
Bc. Šulc – Já už jsem k tomu svoje negativní stanovisko vyjádřil v loňském roce při
projednávání stejného bodu. O to negativněji bych se k němu vyjádřil letos, po tom, co jsem
zjistil, co takový soukromý auditor městys stojí. Za sebe věřím v kvalitu a odpovědnost
zaměstnanců městyse natolik, že mi přijde odměna pro soukromého auditora ročně na tolik
veliká, že mi to přijde zjevně neefektivní. Vynaložení těchto finančních prostředků si dokážu
představit úplně někde jinde. Netuším, do jaké míry může být nepříjemný státní úředník
krajského úřadu, ale tohle mi přijde jako mrhání finančními prostředky.
Mgr. Dvořáček – Já osobní zkušenost s auditory z krajského úřadu nemám, ale co mám ústní
informace od kolegů starostů nebo i tady od zaměstnanců, co audit z kraje zažili, tak jsem o
tom nic pěkného neslyšel. Osobně si myslím, že soukromý auditor funguje poměrně dobře.
Mgr. Kratochvil – U soukromého auditora se nejedná jen o kontrolní činnost, ale i o
metodickou a konzultační činnost. Tento auditor chodí i do školy a pomáhá nám. Od úřednic
krajského úřadu jsem některé věci, které prováděly, už považoval za šikanu. Měli jsme už i
jednání v rámci Kunštátsko-Lysicko, valnou hromadu, kde se starostové malých obcí bouřili,
ale bohužel si soukromého auditora nemůžou dovolit.
Bc. Šulc – Ptal jsem se pár lidí, co starostují, řeší to auditory z kraje, nevím, jaké byly doby
minulé, ale aktuálně se nevyjadřovali nijak negativně, že by je za něco popotahovali. Bavíme
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se o tom, že tady je to takto nastaveno historicky, ale já bych se rád bavil o tom, jestli je to
nutné takto historicky zase táhnout dál. S ohledem na náklady. Já se s tím neztotožňuji.
Mgr. Kratochvil – Já jsem byl osobně u dvou nebo tří auditů z kraje a byly to opravdu vypjaté
situace, pracovnice z kraje byly nepříjemné, hledaly kdejaký problém, já nikdy nebudu
hlasovat pro auditorky z krajského úřadu.
Bc. Šulc – Tak asi nikdy nezjistíme, jaké by byly auditorky z krajského úřadu, když si je tady
neodsouhlasíme.
Mgr. Dvořáček – Myslím, že je tady nejrůznějších zapeklitých situací dost, a není třeba si
přidělávat ještě další uměle.
Mgr. Kratochvil – Můžeme na to mít každý jiný názor, to je v pořádku, ale jak říkám, za sebe
já budu vždycky pro soukromého auditora.

Usnesení: ZML souhlasí s přezkumem hospodaření za rok 2020 na základě §4 odst. 1 a 7
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, a to soukromým auditorem Ing. Karlem
Novákem.
Hlasování: Pro ….11........ Proti ......1.......... Zdrželi se ...0...

4. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2019
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o činnosti knihovny za rok 2019 dle předloženého
materiálu a děkuje paní Libichové za činnost a práci v knihovně.
Hlasování: Pro ….12........ Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

5. Zpráva o činnosti matriky za rok 2019
Diskuze:
Mgr. Studýnková – Stěhují se nám lidé z Lysic už několikátý rok. Co děláme špatně?
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Mgr. Dvořáček – Já si myslím, že nic. Obecně ubývá lidí. Celorepublikově lidí přibývá, ale to
jsou cizinci a ti se stěhují hlavně do velkých měst. Lysice jsou na tom ještě relativně dobře.
Co se týká porodnosti, jsme v plusu.
Mgr. Studýnková – Ano, co se týká porodnosti, tak to je dobré, bytů máme víc, než můžeme
potřebovat, takže tam problém není, uvidíme, co to udělá, až se lidi nastěhují do nových domů
na Horky.
Bc. Šulc – Kapacita bydlení v obecních bytech je dostačující?
Mgr. Studýnková – Pořád máme dost žádostí o byty. Víc obecních bytů rozhodně nechceme.
Jak navýšit počet obyvatel? Stavíme novou čističku, kterou jsme dimenzovali s tím, že lidí
bude přibývat, ale ono jich nepřibývá.
Mgr. Dvořáček – Tak lidí nepřibývá, ale na čističku se v budoucnu může napojit průmyslová
zóna. Myslím si, že neděláme špatně nic. Spíš stát, třeba co se týká dálničního připojení na
Brno, cestování do Brna je náročné, to všichni víme. Dále lékaři na vesnici, tady stát zaspal.
My to tady ještě relativně držíme, ale i okolní obce s tím mají problémy.
Bc. Šulc – Myslím si, že to není tak dramatické, nemyslím si, že Lysice vymírají.
Mgr. Studýnková – Uvidíme, co s tím udělají Horky, až se postaví domy.
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o činnosti matriky za rok 2019 dle předloženého
materiálu a děkuje paní Hoškové a SPOZ za odvedenou práci matrikářky a organizaci nejen
svateb.
Hlasování : Pro …12……Proti…0………Zdrželi se…0..

6. Zpráva o činnosti stavebního úřadu za rok 2019
Diskuze: 0
Usnesení: ZML bere na vědomí zprávu o činnosti stavebního úřadu za rok 2019 dle
předloženého materiálu a děkuje zaměstnankyním stavebního úřadu za jejich činnost.
Hlasování : Pro ….12.……Proti…0………Zdrželi se…0…..

V 17.50 hodin se dostavil pan Mynář – počet přítomných 13.
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7. Stavba Lysice, ul. Brněnská, VN, TS, NN a VO
Diskuze:
Mgr. Dvořáček – E.on se chystá dávat celou ulicí Brněnskou od Šerlovských až po ulici
Žerůtskou vedení NN do země. Je to projednáno s lidmi, kterých se to týká, bylo tady sezení,
každý musí podepsat papír, věcné břemeno.
Bc. Šulc – S tím souvisí i to malování, co je na Žerůtské?
Mgr. Dvořáček – Ne, malování na Žerůtské souvisí s plynem. Tam vede plyn, malůvky jsou
kvůli opravě kanalizace.
Mgr. Dvořáček promítl a popsal situaci na projektoru – příloha zápisu. V rámci této akce se
zrekonstruuje i veřejné osvětlení na Brněnské a vybuduje se i nový přechod s osvětlením u
sokolovny.
Usnesení: ZML schvaluje záměr stavby Lysice, stavební úpravy VN, NN, TS a VO Brněnská
dle předloženého projektu.
Hlasování: Pro ...13...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

8. Změna díla č. 1 „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – Dnes byl na ČOV kontrolní den a přišlo to, co už bylo avizováno asi před
dvěma měsíci, a to jsou první a doufám, že i poslední vícepráce na ČOV. Předmětem
navrhované změny je navýšení množství m2 pažení štětovnicemi pro založení betonových
nádrží z důvodu nově zjištěných geologických poměrů. Celkové navýšení ceny bude o
2 696 647,- Kč. Máme k tomu i geologický posudek.
Ing. Tejkal – Ten geolog toto navýšení doporučil?
Mgr. Dvořáček – Ano.
Bc. Šulc – Ty pažnice pak v zemi zůstanou? To je dočasné zajištění, že?
Mgr. Dvořáček – Ne, nezůstanou, to se vytahuje.
Ing. Tejkal – Jak kde. Někde to zůstává, někde se to vytahuje.
Usnesení: ZML schvaluje Změnu díla č. 1 „Městys Lysice – intenzifikace ČOV a doplnění
kanalizace“ v souladu s předloženým návrhem, který je přílohou zápisu z jednání ZML.
Hlasování: Pro ....13..... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....
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9. Koupě pozemků pro hasičskou zbrojnici od České pošty s. p.
Diskuse:
Mgr. Dvořáček – Jedná se o pozemek pod novou hasičskou zbrojnicí, který musíme od pošty
koupit, aby budova nestála na cizím pozemku.
Usnesení: ZML schvaluje koupi pozemků parc. č. st. 1021 – zast. pl. a nádvoří o výměře 41
m2 a parc. č. 224/5 – ost. pl., jiná pl. o výměře 69 m2 vše v obci a k.ú. Lysice od společnosti
Česká pošta, s.p., IČ 471 14 983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 za cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 71 760,- Kč stanovenou v souladu se znaleckým posudkem č.
3745-10/20 ze dne 22.02.2020 vypracovaným Karlem Konopáčem, Sokolská 454, Kunštát,
znalcem v základním oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování: Pro ..13....... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

10. Obecně závazná vyhláška městyse Lysic č. 1/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

Diskuze:
Jde o opravu vyhlášky č. 4/2019, která byla vydána v prosinci a ve které došlo k rozporu se
zákonem v tom, že byla uvedena zvýšená sazba poplatku za umístění dočasných staveb
sloužících pro poskytování prodeje, ale správně musí být tato sazba uvedena za umístění
zařízení sloužících pro poskytování prodeje. Dle zákona není prodejní stánek dočasná stavba,
ale zařízení.
Usnesení: ZML schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Lysic č. 1/2020, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, dle předloženého materiálu.
Hlasování: Pro ...13...... Proti ......0.......... Zdrželi se ...0....

11. Diskuze :
p. Olejníček – Já bych měl připomínku ohledně spodní části ulice Badalky. Jak všichni víte,
spodní Badalka je hodně průjezdná, využívá se víc, než vrchní část a v komunikaci u domu č.
p. 259 je propadlá, nezasypaná plynová přípojka. Prosil bych o nápravu.
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Mgr. Studýnková – Jak to vypadá se stavem peněz na účtu? Máme peníze?
Mgr. Kratochvil – Ano, peníze máme, zpráva o hospodaření bývá až v březnu.
Mgr. Studýnková - A jak to vypadá s opravou tělocvičny? Bude letos?
Mgr. Kratochvil – Ne, snažili jsme se připravit projekt, ale stále nám chybí projekt elektřiny
od pana Müllera.
Bc. Šulc – Jak vypadá projekt? Jsi schopný to rozvést, co je součástí projektu?
Mgr. Kratochvil – Bude nové všechno, zůstanou holé zdi, budou nové sprchy, podlaha, strop,
topení, odvzdušnění, elektřina, vchod bude bezbariérový, nové sociální zařízení, projekt je
připravený, chybí nám jen ta elektřina.
Ing. Tejkal – Jak se to plánuje s etapami vůči škole, není to rekonstrukce na dva měsíce.
Mgr. Kratochvil – Rekonstrukce pravděpodobně proběhne od května přes prázdniny do října,
žáci budou využívat malou tělocvičnu a co nejvíc budou chodit v tělocviku ven.
Bc. Šulc – Takže na dotační titul jste zatím nedosáhli.
Mgr. Kratochvil – Zatím ne, ale všechno máme připraveno.
Mgr. Studýnková – Jde pořád jen o jednu místnost, nevznikne tam ještě nějaký malý sál?
Mgr. Kratochvil – Pro další sál tam není prostor.
Bc. Šulc – Ještě bych měl dotaz, jestli jste někdo nezaznamenali nějaký problém s vyvážením
kontejneru s plastem?
Mgr. Dvořáček – Zaznamenali. Ve smlouvě máme svoz plastů jednou týdně. Firma to
zpočátku zkoušela vyvážet jednou za dva týdny, protože i SUEZ měl interval cca jednou za
deset dní, ale zjistilo se, že to nestačí, jsem si toho vědom, intenzivně jsem to řešil a plasty se
budou svážet jednou týdně.
Bc. Šulc – Vnímal jsem, že zmizel kontejner na sklo na Brněnské.
Ing. Horňanský – Je to z technických důvodů, není možné tam technicky dát kontejner na
kolečkách. Je tam nerovný terén a těžký kontejner plný skla odtud nikdo nesundá. Dřív byly
kontejnery – zvony – na výsyp zespodu, teď jsou kontejnery na kolečkách, jsou tam dva
schodky, musel by se tam upravit terén.
Bc. Šulc – Proč se třídí sklo, když svozová firma sesypává bílé sklo i barevné dohromady?
Viděl jsem to několikrát. Jsme schopni to nějak ovlivnit?
Ing. Horňanský – Ne, nesesypává se, teď stoprocentně sváží sklo zvlášť.
Bc. Šulc – Bavili jsme se o tom, jak je to teď s výkupem papíru, respektive platbou za papír,
bude teď škola dělat sběr?
Mgr. Kratochvil – Ne, nebude, bylo to ve školním zpravodaji, teď se sběr papíru pozastaví.
p. Němec – Teď se hodně papír vozí do sběrného dvora. Od 1.2. je zrušena i sběrna papíru
v areálu ZEAS, tak všechen papír jde teď do sběrného dvora.
Bc. Šulc – A s tou distribucí nádob to vypadá jak?
Mgr. Dvořáček – Teď se budou tisknout letáky, které se roznesou do domácností, zjistí se
zájem lidí, potom proběhne načipování popelnic a budou se rozdávat.
p. Olejníček – Už jsme se o tom bavili mockrát, foukal vítr, houkají hasiči, houká se moc.
Existuje možnost, aby se nehoukalo? Slyšel jsem informaci, že by hasiči mohli být vyzvaní
k zásahu pouze telefonním hovorem, nevím, jak to funguje, chci se zeptat. Máme amplion
přímo proti oknům, dnes v noci se houkalo třikrát.
p. Vala – Tohle v kraji nefunguje, siréna není tak hrozná, to rozhlas je silnější než siréna, je na
to ale jedno tlačítko, nejde to vypnout. Měli jsme jednání na kraji, je to takhle nastaveno,
nejde rozhlas vypnout a nechat houkat jen sirénu. Mají jedno tlačítko a to spustí všechno.
p. Olejníček – Dá se stáhnout intenzita nebo hlasitost rozhlasu na tohle houkání?
p. Vala - Nedá. Nemůže se to vypnout. Je to svolání hasičů. Šlo by pouze stáhnout hlasitost
amplionů na určitém hnízdu. Ale zase to nebudou slyšet lidi na konci ulice. A týká se to pouze
hlášení rozhlasu, jako mluveného slova, signál hasičů ztlumit nejde.
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Mgr. Dvořáček – Je to dotaz na systém hasičského záchranného sboru, to obec neovlivní.
Bc. Šulc – Když jsme u toho větru, je spadená značka označující konec obce na ulici
Žerůtské.
Ing. Horňanský – Už o tom víme, zítra to zabetonujeme.

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

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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