
Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 16.10.2013

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

Odstrčil, paní Marcela Moštková

nepřítomni: pan Lukáš Hudeček

Program:

1. projednání – provedení opravy chodníku v ulici U silnice

2. projednání – prořezání náletových rostlin 

3. oznámení o stavbě nové vývěsky

4. seznámení s programem schůze předsedů místních částí a 

představitelů města konané  dne 14.10.2013

5. projednání – peníze z odboru vnitřní správy majetku

6. projednání akce pro děti - drakiáda

Projednáno:

ad 1, dle sdělení p. Odstrčila byla dne 16.10.2013 svolána schůzka 

ohledně kontroly již provedené opravy chodníku v ulici U 

Silnici v úseku cca 26 m. Schůzky se zúčastnil p. Kašpárek 

z odboru majetku, majitel firmy Sisko s.r.o., která prováděla 

opravu chodníku a p. Odstrčil. Dle sdělení p. Odstrčila bylo 

majiteli firmy vytknuto, že dlažba nebyla pořádně přežehlena 

a zapískována. Majitelem firmy bylo příslibeno, že danou část 

přežehlí a dodají písek mezi spáry. Dále bylo s p. Kašpárkem 

dohodnuto, že firma bude pokračovat v dalším úseku daného 

chodníku v ulici U Silnice. Pokračovat se bude, až město 

dodá další dlaždice (měly by být z ulice Kramářova). Co se 

týče poškozených obrubníků, dle sdělení p. Kašpárka je 



nutné vstoupit do jednání s Ředitelstvím Silnic a Dálnic (ŘSD) 

Olomouckého kraje. Jelikož se jedná o zdlouhavý proces, 

bylo domluveno, že firma Sisko s.r.o. bude dál pokračovat 

v předláždění bez ohledu na obrubníky.

Předsedou p. Slováčkem bylo navrhnuto a členy 

odsouhlaseno, že dá do vývěsek a zároveň to vyhlásí 

místním rozhlasem, že pokud budou občané stát automobily 

na chodnících, bude přivolána Městská policie a bude se to 

s daným občanem řešit na místě pokutou.

ad2, dle sdělení pí. Mošťkové (komunikuje s pí. Doupalovou e-

mailem) budou náletovky v areálu bývalé MŠ a v proluce 

mezi školkou a rodinným domem v ulici U Silnice odstraněny 

v rámci zimní údržby Technickými službami. 

Co se týče náletovek za garážemi v ulici Za Vodou, dle 

vyjádření pí. Doupalové si dotyční, kteří projevili zájem o tyto 

dřeviny, mají na své vlastní náklady tyto náletovky pokácet. 

Ale s tím, že drobné větve zlikvidují (spálí) a odpadky dají na 

jednu hromadu a pí. Doupalová po oznámení zajistí jejich 

odvoz na skládku. Časový předpoklad provedení vysekání 

dřevin je za 1,5 – 2 měsíce. 

ad3, dle sdělení pí. Mošťkové – po telefonické domluvě s pí. 

Vrbovou budou stavební práce vývěsky provedeny p. 

Machurou z Vinar. 

ad4, předseda p. Slováček se zúčastnil v pondělí 14.10.2013 

jednání s představiteli města a ostatními předsedy místních 

částí. Bylo projednáno:

a, p. ředitelem Tech. Služeb (TS) byli nabídnuty vánoční 

ozdoby do místních částí. Kdo má zájem, má to nahlásit na 

TS. Členy výboru bylo odsouhlaseno, že ano máme zájem o 

vánoční výzdobu v Lýskách

b, TS mají k zapůjčení 3 ks mobilních záchodů ToiToi. 

Půjčovné je zdarma. Hradí se pouze doprava nebo si to 

můžeme přivést a odvést sami.



c, bioodpad – TS dále budou přistavovat objemové 

kontejnery; bohužel jejich málo, takže nebudou v Lýskách tak 

často

d, TS připomínají, že pro občany s trvalým bydlištěm 

v Přerově je příjem odpadu ve Sběrném dvoře a na skládce 

zdarma.

e, havárie – pouze krizové havárie se hradí z peněz TS, 

ostatní z peněz místních částí

f, hledají se zájemci o úklid sněhu na chodnících 

v místních částech; město nabízí 50 – 60,- Kč/hod; danému 

zájemci dodá hrablo, lopatu a doveze písek na posypání

g, na základě požadavků předsedů místních částí bude

nově k vypisování výběrových řízení na stavby, opravy či 

rekonstrukce zván i jeden z členů osadního výboru dané 

místní části

h, k 1.1.2014 má být provedena aktualizace map sečení; 

předseda p. Slováček zkontroluje dosavadní stav, a zda je do 

mapy sečení zahrnuta i proluka mezi školkou a RD v ulici U 

Silnice; bylo řečeno, pokud nám TS posečou i jinou část, 

půjde to z peněz, které nám jsou přiděleny.

i, rozdělení peněz – výdaje na rok 2014

místní části Lýsky bylo přiděleno odborem majetku 111100,-

Kč (550,- Kč/1 občan) na opravy a rekonstrukce

dle dohody členů výboru byl navržen seznam oprav pro 

přidělené peníze:

- oprava chodníku v ulici Komárov

- oprava autobusové zastávky 

- oprava chodníku k autobusové zastávce

- dodělání zábrany vstupu na schodiště vedoucí na

půdu v budově bývalé MŠ  



ad5, bylo jednohlasně dohodnuto, že za zbylé peníze (cca 

12 700,- Kč) z rozpočtu z vnitřní správy majetku, se nakoupí 

stolní fotbal a stůl na ping-pong vč. pálek a míčků; p. 

Slováček předá podklady pro objednávku pí. Vrbové

ad 6, drakiáda se bude konat v sobotu 19.10.2013 od 13,30 hod u 

sportovního hřiště; pro děti jsou připraveny soutěže a sladké 

odměny; v podvečerních hodinách bude zapálen táborák; 

v případě deštivého počasí bude akce zrušena.  

V Lýskách dne 18.10.2013

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


