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Zápis ze schůze osadního výboru m.č. Lýsky

dne: 29.9.2014

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

Odstrčil, paní Marcela Moštková, pan Lukáš Hudeček

nepřítomni: 0

Program:

1. projednání – stav zůstatku peněz přidělených na rok 2014

2. oprava chodníků

3. projednání – požadavek investic na rok 2015

4. návrh p. Hudečka na úpravu pozemku za fotbalovým hřištěm 

5. Drakiáda

Projednáno:

ad 1, zůstatek peněz přidělených na rok 2014 ke dni 29.9.2014 činí:

- na kulturní a společenské akce 6 500,- kč

- na údržbu a drobné opravy v areálu budovy bývalé MŠ 

10 000,- Kč

- z odboru majetku 173 200,- Kč (tyto peníze dle předsedy 

p. Slováčky by se mohly převést do r. 2015, ale není to 

jisté s ohledem na nadcházející volby)

Co se týče kulturních akcí osadní výbor se jednomyslně dohodl, že do 

konce roku ještě uspořádá Drakiádu, Setkání rodáků z Komárova a 

Mikulášskou.

Co se týče peněz na údržbu a drobné opravy budovy MŠ osadní výbor 

rozhodl, že za tyto peníze se nakoupí:

- vysavač na suché i mokré vysávání

- prodlužovací šňůru o délce 10 m
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- halogenové světlo

- nerezová várnice vč. plastových kelímků

ad2, Peníze přidělené z Odboru majetku 173 200,- Kč se použijí na 

opravu chodníku v ulici U silnice. Jedná se o předláždění novou 

zámkovou dlažbou. Pan Slováček dohodl na městě, že staré dlaždice 

zůstanou uskladněny v Lýskách na uzavřeném prostranství. Dle sdělení 

města by oprava chodníku měl začít začátkem října a měla by trvat 6 

týdnů. Členy výboru bylo dohodnuto, že tyto staré dlaždice by se mohly 

použít na předláždění chodníku v ulici Komárov. 

Dle sdělení města je možné těmito penězi zaplatit i firmu, která se 

zabývá drobnými stavebními úpravami. Proto bylo mezi členy 

dohodnuto, že osobně poptají 2 – 3 malé firmy, které by nám předláždili 

chodník v ulici Komárov (pokud ovšem zůstanou peníze).

ad3, investice na rok 2015:

- oprava chodníku na Komárově

- oprava – výměna ventilů na plynovém kotli ve školce

- oprava zastávky MHD 

- oprava fotbalového hřiště (lavičky, nátěry, zábrany za 

brankami atd.)

ad4, p. Hudeček vznesl návrh, že by si chtěl od města pronajmout 

pozemek za fotbalovým hřištěm za účelem postavení crossové 

dráhy pro modely aut. S tím, že tento pozemek zkultivuje a bude 

přístupný veřejnosti. Členové výboru neměli námitek.

ad5, členové výboru se usnesli , že dne 12.10.2014 od 13 hod 

uspořádají na lukách Drakiádu. V případě špatného počasí budou 

v budově bývalé MŠ uspořádány paní Odstrčilovou soutěže pro 

děti. Pan Slováček zajistí špekáčky. 

V Lýskách dne 6.10.2014

Zápis provedl: Ing. Martina Odstrčilová


