
Zápis jednání výboru pro m.č. Lýsky 9.8.2015

Přítomni: Libor Slováček, Žaneta Slováčková, Vendula Hluzínová, Jiří Suchánek, Jiří 
Odstrčil

1) Členové výboru byli seznámeni s možnostmi čerpání finančních prostředků 

a s podmínkami zadávání zakázek.

2) Jednomyslně bylo odsouhlaseno:
- Získat prostřednictvím Magistrátu města Přerova vyjádření VaK a.s. k plánu 

údržby stávající a ev. výstavby nové vodovodní a kanalizační sítě v m.č. Lýsky na 
následující období alespoň 5 let 

- V návaznosti na plán prací VaK a.s. zažádat o přípravu projektové dokumentace 
k rekonstrukci chodníku v ulici Komárov a rekonstrukci a dobudování chodníku 
v ulici U Silnice a to od přechodu pro chodce až k autobusovým zastávkám

- Požádat Odbor majetku o nákup a instalaci dopravního zrcadla do ulice Dědina 
před dům č.o. 1

- Zjistit možnost umístění silničních retardérů do ulice U Silnice a Dědina a podle 
zjištěných podmínek ev. zažádat buď o retardéry, nebo u umístění zónových 
značek s omezením rychlosti v m.č. Lýsky

- Požádat o Rozpočtové opatření k rozdělení finančních prostředků podle původního 
plánu rozpočtu – tedy 20 tis. Kč na dráhu pro RC modely a 10 tis. Kč na opravu 
fotbalového hřiště, místo současné varianty 30,6 tis. Kč pouze na opravu 
fotbalového hřiště

- Požádat o přepracování projektu na rekonstrukci silnice v ulici Nad Struhou 
s jejím protažením až před novostavbu rodinného domu

3) Nadpoloviční většinou (3:2) bylo odsouhlaseno ukončení pracovního poměru paní 
Moštkové coby obsluhy plynové kotelny v budově bývalé školky m.č. Lýsky. Funkci 
obsluhy bude již od podzimu topné sezony 2015 vykonávat pan Jiří Odstrčil.

4) Do 17.8.2015 podají všichni členové výboru m.č. Lýsky návrhy na výsadbu zeleně 

5) Po obdržení ukázek herního prvku „lezecká stěna“ od Odboru majetku bude prvek 
vybrán a bude požádáno o jeho koupi a instalaci

6) Občané Lýsek budou dotázáni na postup ohledně vagonu u fotbalového hřiště (není 
v evidenci majetku města Přerova), který je již v havarijním stavu a je nutno 
rozhodnout o dalším jeho osudu. Bude rovněž vznesen dotaz na možnost inventarizace 
vagonu.  

7) Bude koupena a instalována uzamykatelná poštovní schránka na úřadovnu


