
Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 05.06.2013

přítomni: MUDr. Libor Slováček, Ing. Martina Odstrčilová, pan Jiří 

Odstrčil, pan Lukáš Hudeček

nepřítomni: paní Marcela Moštková

Program:

1. projednání - zahájení a provoz nového dětského hřiště

2. projednání žádosti p. H. na odstranění náletových dřevin a 

rostlin, které přerůstají na jeho pozemek 

3. projednání žádosti p. H. o vybudování nového chodníku před 

jeho pozemkem

4. projednání přesunu peněz na akci  „Rozšíření veřejného 

osvětlení ul. Nad Struhou“

5. projednání – výběr chodníků k opravě

Projednáno:

ad 1, členy výboru bylo zjištěno, že zástupci města předali do 

správy Technickým službám nově vybudované dětské hřiště 

v areálu bývalé mateřské školky. Bohužel nikdo z pracovníků 

Tech. služeb neinformoval žádného člena výboru, i když je již 

vyvěšen provozní řád. 

Po prohlídce hřiště bylo zjištěno, že v okolí hřiště se nachází 

náletové dřeviny a rostliny. Proto bylo členy výboru 

dohodnuto, že se na Tech. službách zažádá o přistavení 

kontejneru na rostlinný odpad. Poté bude uspořádána 

brigáda, na jejímž konci bude uspořádán táborák. 



Dále bude vznesen dotaz na Tech. služby, v jakých 

intervalech bude prováděno sečení hřiště a přilehlé zahrady.

V případě delšího  intervalu sečení, bude muset výbor zajistit 

dobrovolníka na sečení. 

Byl ustanoven „správce“ hřiště, který bude mít na starosti 

otevírání a zamykání vstupní brány, jedná se o p. Jiřího 

Odstrčila. 

ad 2, výbor rozhodl, že veškeré rostliny, keře popř. větve stromů , 

které zasahují do pozemku p. H., budou odstraněny. Je nutné 

se domluvit přímo s p. H., kdo provede toto odstranění. Zda 

některý ze členů výboru či přímo p. H..

ad 3, co se týče žádosti p. H. o postavení nového chodníku –

žádost bude na podzim zařazena do investiční plánu na rok 

2014. Letos nejsou na tuto stavbu vyčleněny žádné finanční 

prostředky.

ad 4, p. Kašpárkem z Odboru správy majetku nám bylo sděleno, že 

právě probíhá stavební řízení na akci "Rozšíření veřejného 

osvětlení ul. Nad Struhou". Na vlastní realizaci stavby 

byly osloveny tři firmy k podání cenových nabídek. 

Předpokládaná cena dle projektové dokumentace je 92 

tis.Kč. Vzhledem k tomu, že bylo z roku 2012 na tuto akci 

převedeno jen 80 tis.Kč, po obdržení cenových nabídek bude 

pravděpodobně chybět cca 12 tis.Kč. V roce 2013 je pro 

místní část Lýsky v rozpočtu města vyčleněna částka 99 tis. 

Kč na opravy chodníků (rezerva). p. Kašpárek žádá o souhlas 

k použití  z těchto 99 tis.Kč na případné dofinancování 

chybějící částky na rozšíření VO. Přesná částka bude zřejmá 

až po obdržení cenových nabídek a jejich vyhodnocení.

Členy výboru bylo jednohlasně odsouhlaseno, aby chybějící 

část peněz byla vzata z letošního rozpočtu 99 000,- Kč.

ad5, Současně p. Kašpárek žádá o upřesnění, které části 

chodníků či jiné (pro místní část) důležité opravy apod. by 

měly býti ze zbývajících finančních prostředků hrazeny. (99 

tis. - cca 12 tis. = zůstává cca 87 tis. Kč). 



Členové výboru se dohodli na opravě chodníku kolem hlavní 

silnice ul. U Silnice. S tím, že nejdříve bude naceněna tato 

oprava, a pokud nebude stačit zbylých cca 87 tis. Kč, bude 

výborem rozhodnuto o jiné opravě chodníku. 

V Lýskách dne 06.06.2013

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


