
Stránka 1 z 2

Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 6.3.2014

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

Odstrčil, paní Marcela Moštková, pan Lukáš Hudeček

nepřítomni: 0

Program:

1. projednání – Strhanec – svod dešťové vody z dálnice

2. projednání – pronájem budovy bývalé MŠ

3. projednání – svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)

Projednáno:

ad1, Strhanec – na základě naší žádosti o prověření informace o svodu 

dešťové vody z dálnice do Strhance, zastupitelé města odeslali žádost 

o informace na Povodí Moravy. Podle sdělení p. Vojtáška – vedoucího

odboru majetku přišla z Povodí odborná odpověď, kterou se nyní 

zabývá odbor životního prostředí – vodohospodáři. Poté co bude znát 

další informace, tak se nám ozve.  

Na schůzi předsedů se zástupci města, konané dne 26.2.2014, se projednávalo

mimo jiné:

ad2, zástupci města chtějí, aby jednorázové akce – půjčovné na 48 hodin 

řešila pí. Kameníčková. Ta bude mít na starosti výběr peněz a podpis 

smlouvy o krátkodobém pronájmu budovy školky. Naše připomínky –

členky osadního výboru pí. Mošťkové – kdo bude kontrolovat stav po 

dané akci, zda se nic neztratilo, zda se nic nerozbilo a zda je všude 

uklizeno???? Předsedou p. Slováčkem budou vzneseny tyto dotazy na 

odboru majetku. 

Co se týče dlouhodobého výpůjčky budovy školky, město požaduje buď 

založení Lyseckého spolku, jakožto právnické osoby, která si bude od 

města tuto budovu pronajímat nebo někdo z členů výboru jako fyzická 

osoba sepíše s městem smlouvu o pronájmu. Jak právnická osoba, tak i 

fyzická osoba bude za vše zodpovědná. Členy osadního výboru bylo 

jednohlasně domluveno, že žádný spolek se zakládat nebude, pouze se 
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dohodneme, kdo ze členů výboru bude ochoten sepsat, jako fyzická 

osoba, smlouvu s městem. Podle předsedy p. Slováčka je nutné zaslat

pak žádost o dlouhodobý pronájem budovy školky, ve které musí být 

uvedeno:

- fyzická osoba, která si bude pronajímat školku

- co se tam všechno bude provozovat 

- a požadavek, aby pronájem byl zadarmo 

Tato žádost bude podle předsedy postoupena Radě města, která na 

svém zasedání o této žádosti rozhodne.

ad 3, předsedové osadních výborů byli informováni o plánovaném záměru 

zavedení systému odděleného sběru a svozu biologického odpadu. 

Zároveň byli zástupci osadních výborů požádáni o poskytnutí 

součinnosti při přípravách tohoto záměru. Dle našeho předsedy je 

záměr takový:

od září 2014 je plánováno ve městě Přerově zavedení systému 

odděleného sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu (BRKO) z domácností. Každý rodinný dům na území města 

bude mít nárok na odpadovou nádobu na BRKO o objemu 240 l. Takže 

každý RD bude mít 2 popelnice – na komunál. odpad a na bioodpad. 

Četnost svozu komunál. odpadu u všech RD se sníží na 1 x 14 dní a 

svoz BRKO bude taktéž 1 x 14 dní (v období od března do října). 

V období od listopadu do února 1x za měsíc. Dále pokud město 

dostane dotaci a občané budou mít zájem, bude možné si od města na 

základě smlouvy bezplatně pronajmout kompostér na zahradu po dobu 

5-ti let. Na tyto kompostéry proběhne mezi občany průzkum, který 

bychom jako členové výboru měli zajistit. A zároveň měli bychom zajistit 

distribuci tašek na třídění odpadů.

Do 12.3.2014 máme jako členové výboru vytipovat v obci místa pro 

rozšíření sítě na separovaný odpad (plasty, sklo, papír). Dohodli jsme 

se, že zažádáme o umístění odpadních nádob o objemu 240 l v ulici 

Nad Struhou a Ve mlýně. P. Slováček jen musí prověřit, zda vybraná 

místa jsou ve vlastnictví města. 

V Lýskách dne 7.3.2014

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


