
Zápis z 4. jednání roku 2016 Místního výboru místní části Lýsky

ze dne 27.4.2016

Místo konání: Zasedací místnost, budova školy v Lýskách, U Silnice 44/18, Přerov IX, 
75124

Přítomni: Libor Slováček – předseda
Jiří Odstrčil
Vendula Hluzinová
Žaneta Slováčková
Jiří Suchánek

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:
1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů
2. Seznámení s průběhem schůzky se zástupci stavby D1 – zastávka

3. Zastávky v intravilánu obce – seznámení se studiemi, termín veřejného 
jednání
Hřiště – plánovaná likvidace vagónu a proběhlé kácení vrb

4. Vrby na hřišti – likvidace po kácení

5. Kulturní program – setkání seniorů

6. Kulturní program - Čarodějnice

7. Rozšíření herních prvků na dětském hřišti

Plán investičních akcí – přesunut na 18.5.
8. Info o projektu rekonstrukce VRT – protihlukové stěny

9. Komunikace s magistrátem stran zápisu
10. Kanalizace
11. Úkoly pro členy osadního výboru

12. Žádosti a podněty směrované k MMPr

13. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ
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Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1 – Úvod

seznámení s body programu, kontrola úkolů, Výstup z ankety ohledně zastávky na magistrát
– byly zaslány předsedou na magistrát, vyhrála těsně varianta č. 3 – zastávka v intravilánu 
s točnou mezi provozovnou L. H.  a R. J. (46 hlasů), druhá byla varianta č. 2, zastávka 
v zálivu na R/47 s točnou mimo zástavbu na pozemku paní M., vedle Sibomu. (45 hlasů) 

Bod 3 - Zastávky v intravilánu 

seznámení s variantními studiemi, dohoda na termínu veřejného jednání – 9.5.2016 

Bod 4 - vrby na hřišti 

– nejsou uklizené, plocha je rozrytá, kmeny, větvě shromaděné, ale zůstaly na místě –
Žádáme magistrát o prověření splnění zakázky. – vagón??? – jedná se o likvidaci za 
účasti hasičů v předem dohodnutý termín. 

Bod 5 - Setkání seniorů

shrnutí příprav, připraveno občerstvení, částečně sponzorské dary, částečně program, chybí 
pozvánka – bude dořešena do týdne, v sobotu se spolu s čarodějnickým průvodem se 
roznesou pozvánky do schránek s doprovodným textem – výzvou k zapůjčení fotek. 

Bod 6 – čarodějnice

- zakoupení Vánočního stromečku – zasazení jako bod programu na čarodějnice, včetně 
vymyšlení jména pro stromeček. 

Bod 7 - Rozšíření herních prvků na hřišti

- dotaz na postup výběrových řízení na projekt a na provedení stavby se bude dotazovat 
předseda po společném projednání návrhu na přesun financí mezi položkami rozpočtu, které 
proběhne na příštím jednání

Bod 8 – VRT

Seznámení kolegů s průběhem setkání v Předmostí se zástupci SŽDC – neplánují se 
protihlukové stěny, trať splňuje hygienické limity, sice taktak… 

9) reakce města na zápisy? Máme odpovědi na jednání s VaKem a info o vyhlášce? – nikdo 
nereaguje. 

10) kanalizace – neřeší se na městě… teď se ale soustředit na zastávky, až pak budeme 
řešit platby stočného… 

Další schůze výboru 18.5.2016 – hlavní téma – přesun finančních prostředků mezi položkami 
rozpočtu – návrh na rozpočtové opatření

Z minulých jednání zůstává: 

Bude poskytnuta informace na místní fb, do vývěsek informace o tom, že platí i pro 
MČ Lýsky zákaz, jako argument pro odmítnutí případného prodejce  - dozjistit číslo 
vyhlášky? – čekáme na číslo vyhlášky – zjistit sami – hotovo, není to vyhláška, ale 
Tržní řád, článek 8

Náhradní výsadba – k připomínkování II. etapa výsadby, do příštího VMČ, 

Vagón na hřišti v Lýskách, opakované řešení likvidace, budou řešit mužští členové osadního 
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výboru. Do léta bude pryč – info na fb – bude vyvěšeno – řeší se s hasiči

Investice do rozšíření herních prvků na zahradě školy,  nový úkol – předseda osloví odbor 
majetku s požadavkem na vhodný postup pro zadání VŘ na projektovou dokumentaci 
a VŘ na realizaci stavby – zodpovědná osoba nebyla přítomna, bude se řešit po 18.5. –
po sepsání návrhu na předběžné opatření na změnu položek rozpočtu

souběžně s hřištěm bude podán požadavek na pergolu na zahradě hřiště – pokud 
možno bez projektové dokumentace, která bude osadním výborem proměřena v týdnu 
4.-8.4. – byla proměřena, dotazování odboru majetku na proces stavby se bude řešit 
též po 18.5. - po sepsání návrhu na předběžné opatření na změnu položek rozpočtu

- Zavolat panu Střelcovi – zač sežene kontejner a osvětlení na stromek .– provedeno, 

- Zařídíme chlaďák – Libor – hotovo, v nejbližší době bude zakoupen

- Zasazení stromku na zahradě???- sežene Libor na čarodějnice – hotovo, zakoupen

- Oslovit chráněnou dílnu na vyrobení pamětních medailí – Hrdý pamětník Lýsek 

Wendy – hotovo, finálně neschválena cena výborem

- Školku s vystoupením hned na 15 tou hodinu osloví – Žaneta - hotovo

Bod 10 - kanalizace

Dlouhodobě se nedaří získat informace od VaKu o plánu realizace kanalizace 
souběžně s plánem realizace opravy vodovodu v téměř celých Lýskách. Informace o 
opravě vodovodu potvrzena, realizace má být v roce 2016. Předseda MV opakovaně žádá 
VaK a magistrát o informace. VaK byl kontaktován, došel pán z VaKu a informoval nás o 
plánu rekonstrukce vodovodu, o budování kanalizace však nevěděl nic. Doporučil obrátit se 
na ředitele VaKu, předseda tak učinil, podatelna VaKu příjem potvrdila, dál se nic neděje. 
Opětovně žádáme o urgenci tohoto požadavku. Rekonstrukce vodovodu nenaplánovaná 
v souladu s budování kanalizace je nepochopitelná. Neinformovanost o průběhu těchto 
investičních akcí zamězuje možnosti plánovat rekonstrukci některých chodníků, které jsou 
v MČ Lýsky v havarijním stavu. OV žádá magistrát o pomoc s komunikací s VaKem. –
Osadní výbor zvažuje vyhlášení petice na neplacení stočného, vzhledem k faktu 
neexistence kanalizace v místní části… 

Nové: poskytnutí kontaktu na ředitele VaKu, ale komunikace samostatně neprobíhá. 

OV chce informaci od magistrátu – o termínu započetí rekonstrukce vodovodu a 
zprostředkovanou diskusi s VaKem o reálném termínu plánovaného budování 
kanalizace v Lýskách. Máme komunikovat po vlastní ose nebo toto má vědět odbor 
majetku??? !!! chceme řešit chodník, chceme to už dlouho, předpokládáme, že odbor 
majetku má mít jasný přehled o tom, kdy a jak tu chce kdo jiný co realizovat- . OV MČ 
přece nemůže dávat harmonogram prací (a kdy je co realizovatelné… )odboru 
majetku. My ty informace chceme od města. Odbor majetku by měl znát informace od 
všech správců sítí provozovaných v MČ (ČEZ, Telecom, plynaři, VaK,… )
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Bod 11 - Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadány v zápise viz výše
L. Slováček – pokračování řešení zastávky, 
řešení investice na dětské hřišti pergoly na 
odboru MAJ, na příští schůzi – přehled 
rozpočtu a investičních akcí; spolupráce na 
organizaci Čarodějnic a důchodců
V. Hluzinová –jednání na VMČ ohledně 
komunikace se správci sítí. Osvětlení na 
vánoční strom+instalace, info na fb o plánu 
akcí na letošní sezonu a dalších věcech. 
Ž. Slováčková –jednání s hasiči o programu 
na dětský den 11.6. , spolupráce na organizaci 
Čarodějnic a důchodců
J. Odstrčil - spolupráce na organizaci 
Čarodějnic a důchodců
J. Suchánek - spolupráce na organizaci 
Čarodějnic a důchodců

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 12 - Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

OV chce informaci od magistrátu – o 
termínu započetí rekonstrukce vodovodu a 
zprostředkovanou diskusi s VaKem o 
reálném termínu plánovaného budování 
kanalizace v Lýskách. Máme komunikovat 
po vlastní ose nebo toto má vědět odbor 
majetku??? !!! chceme řešit chodník, 
chceme to už dlouho, předpokládáme, že 
odbor majetku má mít jasný přehled o tom, 
kdy a jak tu chce kdo jiný co realizovat- . 
OV MČ přece nemůže dávat harmonogram 
prací (a kdy je co realizovatelné… )odboru 
majetku. My ty informace chceme od 
města. Odbor majetku by měl znát 
informace od všech správců sítí 
provozovaných v MČ (ČEZ, Telecom, 
plynaři, VaK,… )

(MAJ)

Z: předseda

T: 
Splněno / 
prodloužení termínu

Bod 13 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

OV chce informaci od magistrátu – o 
termínu započetí rekonstrukce vodovodu a 
zprostředkovanou diskusi s VaKem o 
reálném termínu plánovaného budování 

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru
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kanalizace v Lýskách. Máme komunikovat 
po vlastní ose nebo toto má vědět odbor 
majetku??? !!! chceme řešit chodník, 
chceme to už dlouho, předpokládáme, že 
odbor majetku má mít jasný přehled o tom, 
kdy a jak tu chce kdo jiný co realizovat- . 
OV MČ přece nemůže dávat harmonogram 
prací (a kdy je co realizovatelné… )odboru 
majetku. My ty informace chceme od 
města. Odbor majetku by měl znát 
informace od všech správců sítí 
provozovaných v MČ (ČEZ, Telecom, 
plynaři, VaK,… )

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vendula Hluzinová, členka OV MČ Lýsky Dne: 18. 5. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


