
Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 01.10.2013

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

Odstrčil, pan Lukáš Hudeček, paní Marcela Moštková

nepřítomni: 0

Program:

1. projednání akce pro děti - drakiáda

2. projednání – prořezání keřů, náletových rostlin a suchých 

stromů v Lýskách

3. projednání – rozdělení peněz přidělených místní části

4. projednání – provedení opravy chodníku v ulici U silnice

5. oznámení o vybudování nové vývěsky

6. oznámení o revizi plynového kotle v budově bývalé MŠ

Projednáno:

ad 1, členy výboru bylo dohodnuto, že drakiáda se bude konat dne 

19.10.2013 od 13,30 hod u sportovního hřiště. Součástí 

drakiády budou připraveny i soutěže pro děti. V případě 

nepříznivého počasí, se bude drakiáda zrušena, ale soutěže 

se budou konat v bývalé školce. Na příští schůzi budou 

upřesněny organizační věci.

ad 2, dle sdělení pí. Moštkové – mluvila s pí. Doupalovou a bylo 
přislíbeno, že náletovky v ulici U Silnice v proluce mezi zdí 
bývalé MŠ a plotem domu č.p. 16 a v areálu bývalé MŠ
budou vyřezány.

Dále byl vznesen požadavek od občanů, zda by nemohli být 
vyřezány náletové keře i za garážemi v ulici Za Vodou. 
Občané by to provedli sami svépomocí s tím, že dané dřevo 
by si odvezli. Dle sdělení pí. Doupalové, je nutné to shlédnout 



a posoudit, zda je to vhodné. Budou informovat pí. 
Moštkovou.

ad3, dle sdělení pí. Moštkové má místní část Lýsky nárok na 3 

balíčky peněz. A to:

- 10.000,-  Kč na organizování akcí pro občany místní části 
(např. setkání důchodců, drakiáda, dětský den atd.) 

- většina peněz je již vyčerpána, členy výboru bylo 
dohodnuto, že za zbylé peníze se mohou koupit společenské 
hry pro děti

– 99.000,- Kč –přiděleno letos odborem majetku na opravy 
chodníků 

- peníze byly přiděleny a také se celé částka vyčerpá 
na opravu chodníku v ulici U Silnici

– 13.000,- Kč tj. rozpočet z vnitřní správy majetku

- po debatě s pí. Vrbovou, z vnitřní správy majetku, se 
jedná o investice týkající se budovy bývalé MŠ (např. 
vnitřní vybavení, …)

- členové výboru se domluvili, že by mohl být 
zakoupen ping-pongový stůl nebo stolní fotbal popř. 
společenské hry pro děti; bylo dohodnuto, že se 
členové podívají na internet, kolik by to vše stálo a 
případný nákup se projedná na další schůzi 

ad4, byla provedena oprava – předláždění chodníku v ulici U 

Silnice a to v délce od přechodu po zámkovou dlažbu (26 m); 

dle sdělení p. Odstrčila byla práce odvedena neodborně a ve 

velmi krátké době (2 prac. dnů). Dlažba není zasypána 

pískem. Bylo domluveno, že předseda p. Slováček se obrátí 

dotazem telefonicky i e-mailem na p. Kašpárka z odboru 

majetku, zda provedená oprava je zkontrolována a zda cena, 

za kterou byly práce provedeny, je adekvátní k danému 

výsledku. 

ad 5, dle sdělení pí. Moštkové zažádala o novou vývěsku v ulici U 

Silnice, neboť ta stávající je v dezolátním stavu. Pokud 



bychom chtěli vývěsku umístit někde jinde, je nutné stavební 

povolení. Proto bude nová vývěska umístěna na stávajícím 

místě. 

ad 6, dle sdělení pí. Moštkové byla provedena revize plynového 

kotle v budově bývalé MŠ. Vše je v pořádku.¨

V Lýskách dne 2.10.2013

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


