
Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 13.06.2013

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

Odstrčil, pan Lukáš Hudeček, paní Marcela Moštková

nepřítomni: 0

Program:

1. projednání - zahájení a provoz nového dětského hřiště

2. projednání – oprava chodníků - financování

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

rostlin, které přerůstají na jeho pozemek 

Projednáno:

ad 1, předseda p. Slováček zjistil po telefonickém rozhovoru se 

zaměstnankyní Technických služeb následující:

- sečení trávy v areálu bývalé školky budou Tech. služby 

provádět 1 x popř. 2 x měsíčně, s ohledem na velikost 

rostoucí trávy

- Tech. služby budou min. 1 za rok dosypávat kůru pod 

hracími prvky hřiště a taktéž dle potřeby vyměňovat písek 

v pískovišti (bude prováděn rozbor písku)

- Tech. služby budou kontrolovat stav hracích prvků a 

provádět případné opravy

Dále bylo dohodnuto členy výboru, že následující týden bude 

od Tech. služeb vyžádán kontejner na rostlinný odpad a bude 

svolána brigáda občanů, k odstranění náletových rostlin a 

plevele, popř. natření starých ocelových konstrukcí. Ovšem 

než bude tato brigáda tak členové osadního výboru 

svépomocí posekají již vzrostlou trávu v celém venkovním 



areálu bývalé školky. Brigáda občanů byla dohodnuta na 

středu 19.6.2013 na 16 hod. S tím, že ve čtvrtek 20.6.2013 se 

oficiálně dětské hřiště otevře. Bude uspořádán táborák pro 

děti a dospělé.

ad 2, p. Kašpárkem z Odboru správy majetku nám bylo sděleno, že 

tedy použijí oněch 12 tis. na akci "Rozšíření veřejného 

osvětlení ul. Nad Struhou". A pak na opravy chodníků pro 

letošní rok zbývá cca 87 tisíc Kč.

Dále byla p. Kašpárkem sdělena cena opravy chodníků a to 

následovně:

- 600,- Kč/m2 při předláždění chodníku bez obrub

- 800,- Kč/m2 při předláždění chodníku včetně obrub

Takže výborem bylo dohodnuto, že se nechá opravit část 

chodníku v ulici U Silnice a to od přechodu směrem k nové 

zámkové dlažbě. 

ad 3, po domluvě s p. H. bylo dohodnuto, že veškeré rostliny, keře 

popř. větve stromů, které zasahují do jeho pozemku, si p. H.

odstraní na svoje náklady. 

V Lýskách dne 17.06.2013

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


