
Zápis z 5. jednání roku 2016 Osadního výboru místní části Lýsky

ze dne 12.10.2016

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

Přítomni: Libor Slováček – předseda

Jiří Odstrčil

Vendula Hluzinová

Omluveni: Jiří Suchánek

Žaneta Slováčková

Hosté:

Program jednání:

1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů

2. Rekonstrukce vodovodu, věcné břemeno, předávka stavby, kanalizace, platby 
stočného

3. Rozpočet na rok 2017+ dočerpání 2016

4. Investiční priority

5. Přístřešek MAD 

6. Zimní údržba chodníků

7. Termíny kulturních akcí

8. Pronájem prostor

9. Příjímač pro vysokorychlostní internet

10. Dílčí body ze schůze VMČ

11. Dotazníky Novotná – mobilita a Strojař 

12. Různé

13. Shrnutí úkolů členů OV MČ Lýsky

14. Shrnutí úkolů na jednotlivé odbory MMPr

15. Shrnutí podnětů směrem k Zastupitelstvu města
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Stručný zápis z průběhu jednání

1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů

Osadní výbor MČ Lýsky se sešel dne 12.10. ve složení L. Slováček, J. Odtsrčil, V. Hluzinová, je usnášení 
schopný.

Schůze byla zahájena v 18:00 a ukončena ve 21:45

2. Rekonstrukce vodovodu, věcné břemeno, předávka stavby, kanalizace, platby 
stočného, …

a) Ad dotaz odboru Správy majetku města doručený emailem předsedovi OV:  

„odbor správy majetku obdržel žádost společnosti VaK Přerov a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu k pozemkům p.č. 
412/1, p.č. 416/1 a p,.č. 419 v k.ú. Lýsky za účelem výstavby vodovodního řadu a vodovodního 
propoje v ul. Nad Struhou. Nový vodovodní řad DN 80 bude napojen na stávající vodovod v ul. 
Dědina.
Prosím o Vaše vyjádření co nejdříve, komise pro záměry se koná dne 19.10.2016.“

Osadní výbor MČ Lýsky vyjadřuje jednohlasně (3 hlasy pro) souhlas s návrhem výše popsaným. 
Předmětné parcely jsou v majetku města, se zájmy občanů obce nekolidují. 

b)Ad Průběh a předávka stavby

 Průběh: 

Stále neprobíhá komunikace na kontrolních dnech z pozice vedoucího projektu (Ing. Dřízga, VaK), 
přestože byl dojednán způsob oznamování směrem k osadním výborem stanovenému zástupci p. 
Odstrčilovi. O těchto termínech stále nejsme informováni. 

 Předávka:

obrátit se na Dohnala na MAJ a poprosit ho o přidělení osoby, která si pohlídá převzetí stavby. Měly 
by to řešit TS, konkrétně paní Polívková.

Osloví L. Slováček

c) Ad Kanalizace

Dle informace Vak je připravována projektová dokumentace k výstavbě splaškové kanalizace. 
Předseda OV vznese na odbor rozvoje a investic dotaz na podrobnosti k projektové dokumentaci, 
resp. žádost o zapojení zástupců Lýsek do projektového týmu. L. Slováček

3. Rozpočet na rok 2017+ dočerpání 2016

Vyřešeno – rozpočet na položky kultura, spotř. materiál a opravy a údržba – přílohou zápisu č. 1 (V. 
Hluzinová)

Rozpočet rozdělený na jednotlivé investiční akce MČ přílohou zápisu č. 3 L. Slováček

4. Investiční priority

Přehled viz příloha č. 2, černé – vyřazeny nebo realizovány, zelené - zůstávají nebo jsou nově 
v platnosti.
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 Vyřazeno: 

Dráha RC modely – hotovo

Přístupová cesta k dráze na RC modely – po dohodě odkládáme

Rekonstrukce chodníku pod podjezdem bezpředmětná – zastávka se bude přesouvat jinam. 

 Problematické: 

Územní plán OK – definuje rozšíření Biokoridoru Žebračka – což komplikuje plán vybudování 
cyklostezky, OV se dotazuje, kdo se z města vyjadřoval k úpravám územního plánu. A jak dále bude 
pokračovat plánování budování sítě cyklostezek v rámci ITI… Dotáže se na VMČ V. Hluzinová – je 
třeba informovat p. Gallu, resp. Janalíka – L. Slováček? 

 Přeřazeno:

Za prioritu 1 se nově považuje vybudování splaškové kanalizace (původně priorita č. 4), ostatní 
zůstávají v pořadí. 

 Přidáno: 

Pergola – 5x10m, 

Dotázat odbor majetku – náležitosti ke stavbě, sdělit představu, požádat o plán, rozpočet a stanovení 
povinných kroků postupné přípravy… L. Slováček

I všech investičních priorit došlo k jednohlasné dohodě členů OV na rozsahu příslušných finančních 
rámců na budoucí období. Rozložení plánu investic na rok 2017 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

5. Zastávka MAD v intravilánu obce + přístřešek MAD 

 Termín zprovoznění? 

Dle informace náměstka Košutka ze zářijového VMČ se aktuálně projednává a připravuje projektová 
dokumentace na zastávku i točnu, dle plánu by měla nová zastávka být zprovozněna spolu 
s termínem platnosti nových jízdních řádů, tj. od 1.12.2016

 Přístřešek: 

Projednání návrhu přístřešku, s ohledem na omezený prostor OV akceptuje variantu přístřešku bez 
bočních stěn. Jednohlasně schváleno. 

.

6. TS + Zimní údržba chodníků

 Úklid pod podjezdem:

V průběhu srpna probíhaly ze strany OV urgence na TS a městě k úklidu splachu pod podjezdem 
směrem na Vinary, v průběhu září došlo k úklidu. 

V. Hluzinová ověří, kdo provedl úklid. – ano, TS, pracovní četa VPP
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 Projednání požadavku TS k zimní údržbě chodníků: 

„Dobrý den, 
žádám vás o spolupráci při zimní údržbě chodníků. 
Pokud by měl někdo zájem o spolupráci s TS na zimní údržbě chodníků ve vaši obci, prosím ať se 
obrátí na paní Kuchrýkovou tel. 581 291 113 nebo na mě. 
Děkuji za vaši spolupráci.“
P. Odstrčil projedná s uvedenou kontaktní osobou úklid chodníku u budoucí zastávky cesty I/47 

7. Termíny kulturních akcí

 Drakiáda dohodnut postup – vyhlášení výletu (varianta Drakiáda.. ) – V. Hluzinová

 Mikuláš – dohodnut předběžně, je třeba upřesnit termín s Robertem Jedličkou (pá, so, ne? ) –
V. Hluzinová

 Zpívání u stromečku – V. Hluzinová zjistí termín

 Maškarák přesunut na leden/únor

8. Pronájem prostor

Od nového roku narovnání postupu vč. smluv o pronájmu a dokladů o zaplacení. Je třeba ověřit, kdo 
má shromažďovat platby za pronájem prostor/nebo každý občan se smlouvou jednotlivě –
V.Hluzinová tel Kameníčková.

9. Přijímač pro vysokorychlostní internet

Zájemce o posílení signálu, OV nemá problém vyjádřit podporu umístění nového vysílače. Vyžádá si 
přehled osob (počet) využívajících službu firmy. V. Hluzinová. Doporučen postup vyžádání vyjádření 
odboru majetku. OV MČ Lýsky ale může vyjádřit podporu. 

10. Dílčí body ze zářijové schůze VMČ

Členové osadního výboru byli informováni 

- info k přebírání opravy vodovodu – viz výše

- protihlukové stěny – informace o zapojení protihlukových stěn do projektové dokumentace 
k rekonstrukci žel. tratě. 

- info od p. Košutka o řešení projektu na zastávku, blíže viz výše. 

- úkol projednat návrh na podporu zřizování infrastruktury k nové výstavbě vlastníky soukromých 
pozemků. OV navrhuje, aby infrastrukturu ke stavbám budovaným na parcelách určených v územním 
plánu města k výstavbě budovalo město dle svých parametrů na své náklady. Dotazuje se, jaký je 
stávající postup, resp. chce ověřit, zda je platná informace, že v současnosti musí vlastníci pozemků a 
stavitelé domů (Soukromí vlastníci) budovat infrastrukturu na své náklady a následně bezúplatně 
převádět na město… Informace je nejasná… 

-

11. Dotazníky Novotná – mobilita a Strojař 

Předány odkazy – dohodnut postup – L.Slováček vyhlásí, V. Hluzinová vyvěsí na fb, hotovo

12. Různé
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 Havarijní stav původně zpevněných břehů Strhance po délce toku počínaje pozemkem 
s parcelním č. 123 na pravém břehu Strhance až po pozemek s parcelním číslem 106/1 na 
levém břehu Strhance. Požadujeme kontrolu břehů při sníženém průtoku, následně sanaci 
břehů. Žádáme o konzultaci příslušný odbor. 

 Havarijní stav stromů řešit rovnou s Dohnalem – J. Suchánek (viz topoly u Strhance), oslovit 
znovu mimo Doupalovou. Ohlásit to jako havarijní stav. 

 Diskuze na téma investiční priority rozvedla 2 úkoly směrem k odboru majetku: 

1) Je třeba s odborem dohodnout postup přípravy a budoucí výstavbu pergoly – L. Slováček

předseda osloví odbor majetku s požadavkem na vhodný postup pro zadání VŘ na projektovou 
dokumentaci a VŘ na realizaci stavby

2) Je třeba s odborem majetku dohodnout postup rozšíření herních prvků dětského hřiště – L. 
Slováček

předseda osloví odbor majetku s požadavkem na vhodný postup pro zadání VŘ na projektovou 
dokumentaci a VŘ na realizaci stavby

 Proběhne kontrola komínu v budově školy – p. Odstrčil.

 Kdo řeší úklid prostor vstupu do budovy školky, když se zašpiní návštěvníky knihovny? Má 
knihovnice příplatek na úklid? Ověří L. Slováček u ředitele knihovny

 Vrby na hřišti – kmeny jsou přes urgence stále na místě, byť odklizené stranou. Pokud to R.
chce (ověří V. Hluzinová), ať si to vezme. Jinak to budeme urgovat u firmy přes p. 
Doupalovou. P. Odstrčil 

Z minulých jednání zůstává: 

Vagón na hřišti v Lýskách - opakované řešení likvidace, budou řešit mužští členové osadního výboru.
Stále zůstává problém, jak zlikvidovat a odvézt ten materiál… 

Zavolat Střelcovi – osvětlení na stromek V Hluzinová. Předjednáno, máme se ozvat mailem, 
provedeno, pohlídat.. 

13. Shrnutí úkolů členů OV MČ Lýsky

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadány v zápise viz výše - červeně Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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14. Shrnutí úkolů na jednotlivé odbory MmPřerova

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Dotazy směrem k odboru MAJ bude iniciativně 
řešit předseda OV L. Slováček

Z: předseda

T: příští jednání výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Prosíme o vhodné nasměrování úkolu v prvním
bodu oddílu 12 – Různé, tedy prosby o konzultaci 
postupu ve věci řešení havarijního stavu 
zpevněných břehů Strhance. 

Z: předseda

T: ???

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

15. Shrnutí podnětů směrem k Zastupitelstvu města

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Z: předseda

T: příští jednání výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Podnět s bližší specifikací (popis podnětu) Z: předseda

T: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vendula Hluzinová, členka OV MČ Lýsky Dne: 12.10. 2016

Podpis

Přílohy:

1)Rozpočet na rok 2017 rozdělený na základní účetní položky

2)Přehled investičních akcí aktualizovaný k roku 2017 s označením vyřazených akcí

3)Rozpočet na rok 2017 rozdělený dle investičních akcí se započtením převodů z roku 2016

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


