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Zápis z 1. jednání místního výboru místní části Lýsky dne 3.3.2019 

 

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

Přítomni: Libor Slováček – předseda 

 Jiří Odstrčil 

 Vendula Hluzinová 

 Vladimír Skopal 

 Matěj Slováček 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod, seznámení nového OV, seznámení s body programu, kontrola úkolů, 
Souhlasy se jmenováním do OV. 

2. Zastávka – aktuální situace 

3. Opravy komunikací 

4. Stromy kácení, ořezy, náhradní výsadba 

5. Revitalizace ploch a revize plánu sečení, přistavování VOK na BRKO 

6. Lavičky v roce 2019 

7. Budova úřadovny, oprava zídky zahrady 

8. Akce v Lýskách – provoz uskupení Tatramatky 

9. Nákupy a investice 

10. Rozpočet 2019 

11. Úkoly pro členy MV 

12. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

13. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

14. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů 

Osadní výbor MČ Lýsky se sešel dne 3.3.2019 ve složení L. Slováček, J. Odstrčil, V. Hluzinová, V. 
Skopal, M. Slováček a je usnášení schopný.  
Schůze byla zahájena v 20:30 a ukončena ve 22:30 hod. 

 

Bod 2  Shrnutí situace – zastávka 

Aktuální situace – Čeká se na jednání správního soudu.  

OV schvaluje plán na umístění 2 laviček do plánovaného přístřešku v zálivu.  

OV nesouhlasí se změnou přednosti v jízdě na silnici do té doby, dokud nebude v provozu zastávka 

v intravilánu obce, předseda OV nevznesl po domluvě s. panem Salabou připomínku k řízení o této 

dopravní změně s příslibem, že k dané změně před zprovozněním zastávky v intravilánu reálně 

nedojde. 
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Bod 3  Opravy komunikací 

komunikuje L. Slováček 

- Poškozená cesta ze zimní údržby – Nad Struhou – již v řešení s Odborem majetku MMPr 

- Potvrzení plánů na opravu povrchu silnice K Bráně  

- Řešení poškozené nezpevněné krajnice naproti podjezdu vedle R 1/47 

 

Bod 4  Stromy kácení, ořezy, náhradní výsadba 

Info o lípách – dřevo z lip se zpracuje v rámci brigády, kterou se pokusíme vyhlásit na některý jarní 
víkend. V. Hluzinová domluví na výjezdní akci - realizace ideálně do půlky dubna.  

Náhradní výsadba – OV schválil náhradní výsadbu pokáceného ořechu v ulici za vodou opět vhodným 
druhem ořešáku. V. Hluzinová zjistí časový plán vyfrézování pařezů po kácení na ulici Za Vodou. 
Ořech následně zajistí do výsadby L. Slováček. 

Info o proběhlé komunikaci – úprava nevhodně ořezaného jalovce v zahradě školky proběhne ve 
spolupráci s TS a s přímou účastí zástupců z OV – TS budou Osadní výbor informovat, kdy se bude 
opravovat.  

OV schválil plán od odboru majetku (info od p. Doupalové) – na údržbu lip na poli za Lýskami.  

Plán brigády na sekání dřeva, výsadbu vrb – akce lysečáků. L. Slováček vykomunikuje schválení 

výsadby vrbového domečku. 

 

Bod 5  Revitalizace ploch a revize plánu sečení, přistavování VOK na BRKO 

OV schválil revitalizaci plochy na ul Komárov pod lesem. Vize po vyčištění TS těžkou technikou bude 
plocha na náklad OV oseta luční směsí. – zjistí V. Hluzinová 

Dotaz na Maru – kdy vyjmout plochu pozemku u hřiště z plánu sečení, kdy si pronajmou ke spásání – 
L. Slováček 

Následně dotaz na postup při změně plánu sečení už na tento rok. L. Slováček 

Nově nesečená výměra bude využita pro údržbu nové plochy na Komárově a zvýšení frekvence sečení 
školky 

Předběžný plán úpravy prostoru okolo pomníku na Dědině – investice na další rok 

Zůstává z minula:  
Plán přistavování VOK na BRKO – zájem o umístění Za Vodou 

Bod 6  Lavičky v roce 2019 

Úkol pro všechny členy OV – projít Lýsky, promyslet umístění laviček, případně kde jaké. Finalizaci 
požadavku provedeme na dalším jednání OV na konci března.  

 

Bod 7  Budova úřadovny, zahrada, pergola 

L. Slováček připomene na odboru majetku stav provlhající budovy úřadovny s návrhem možného 
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řešení elektroosmózou – nakolik je to reálné.  

Další havarijní stav je identifikován v revizní zprávě před začátkem topné sezony r. 2018 – kotel pro 
vytápění budovy úřadovny končí životnost. V roce 2019 je potřeba vyřešit jeho výměnu – bude 
řešeno  

Byl oznámen havarijní stav zídky školky v místě na úrovni dřevěné budky – hrozí zřícení směrem ven. 
Nutno tento havarijní stav řešit.  

p. Odstrčil informoval o proběhlé opravě hlavic zídky školky. 

V rámci řešení s p. Kašíkovou bude projednán požadavek na zaplechování části zídky sousedící s nově 
vystavěným obytným přístavkem na pozemku …p. Hrabala s účelem, aby mezi zídku a přístavek 
nezatékalo. Zaplechování by proběhlo na náklady majitele přístavby. OV záměr schvaluje. 
Doporučeno dočasné řešení vzhledem k havarijnímu stavu celé zídky a výhledově nutnosti opravy. 

 

Bod 8  Akce v Lýskách 

Vyhodnocení medvěda – úspěšná akce po 30 letech, přes 30 účastníků vč. většiny dětí 

Plán akcí – OV schválil: 

- IQ Play Uherské hradiště – 23.3.2018 – výlet busem, organizačně přes Duha Klub Dlažka, 
s využitím vybraných prostředků z vodění medvěda (900,-) a dofakturací části nákladů 
z rozpočtu MČ (max 2000,-)  

- Brigáda – zpracování dřeva, sázení vrb – do té doby objednávka stromu (do konce března) , 
Libor vyhlásí akci na termín dle služeb 

- Čarodějnice – 30.4. – program TATRAMATKY, oheň, špekáčky, nápoje – mužské osazenstvo 
OV Lýsky 

 

Bod 9  Nákupy a investice – platné dlouhodobě – budou odstraněny, až budou pořízeny 

Nákupy – OV schvaluje pořízení:  

- Koberec pro děti na hraní do budovy školky  

- Dopisní schránka – koupí L. Slováček, p. Odstrčil nainstaluje 

- Čisticí prostředky 

Ringo hřiště + kroužky, doplnění pingpong – schváleno už z dřívějška, nákup zatím neproběhl. 
V.Hluzinová 

OV schvaluje plán dalšího řešení vedení optické sítě vzduchem po intravilánu Lýsek.  

Deštník k zastřešení sezení u obchůdku – OV neschválil, dočasně lze řešit nějakým vyřazeným.  

Tiskárna – nákup – schváleno  

Gril zahradní – společné akce - schváleno 

- doplnění materiálu – nádobí, prkýnko WC, koš – schváleno 

- mop 3x, rýžové metly 3x, smeták interiér 2x, prostředek na podlahy – velké balení, pytle na odpad, 
papírové ručníky - schváleno 

- podložky na cvičení, S-baly – předběžně schváleno, s ohledem na rozpočet na 2019 
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- 4x stůl – 2 jako náhrada za poškozené, 2 nové 

 

Bod 10  Rozpočet na rok 2019 – platný, zůstává v zápise pro přehled 

Celková částka – 249600 při 1300 na hlavu 

- Kultura max 6% rozpočtu - převod z 2018 cca 10.000 (před profinancováním tradiční drakiády 
v Rajnochovicích stav 20.000) – na OV padl návrh na 5000, dodatečně navrhuji alespoň 
10.000,- 

- Drobný majetek – plán na 2019 

o Osvětlení pergoly včetně elektrovedení  

o Lavičky po dědině 8-10 ks – 2018 (50 tis) včetně instalace (V příštím roce plánuje OV 
opatřit z rozpočtu MČ 8 nových laviček na veřejná prostranství v místní části. 
Umístění – Komárov, Trávník, u kapličky, u koní, u obchodu, hřiště? – ještě bude 
upřesněno, možná anketa na fb. – text z loňského plánu) 

o Sportovní materiál na zapůjčení zájemcům – 2019  

- Oprava silnice K Bráně – z rezervního fondu VMČ + 100 tis z rozpočtu MČ 

- Rezerva 100 tis na odvlhčení budovy školky 

- Zbytek sumy – chodníky - šetření 

 

Neřešilo se  

- Plán vedení cyklotrasy – zpracovanou studii proveditelnosti ze strany města připomínkoval 
starosta z Prosenic a také předseda OV Slováček, a to zejména s ohledem na známé 
informace od Státního pozemkového úřadu v rámci KPÚ a zároveň ochranářů stran zásahu do 
vodního prostoru Strhance. Další instituce, která do situace zasahuje, je Kraj, a to stran plánu 
vybudování ochranného pásma Žebračky… Každý z těchto aktérů de facto narušuje některou 
z částí tras navržených ve studii proveditelnosti. Firma zpracovávající studii proveditelnosti 
tato omezení v době zpracovávání dokumentu neznala. Různá omezení vyplývají teprve 
postupně… Tuto situaci následně kompletně komunikoval L. Slováček s p. Zlámalem z odboru 
rozvoje… Vyjádření, zda bude přistoupeno k doplnění studie proveditelnosti či k jiného kroku,  
zatím nemáme. Dotaz OV – vidí někdo komplexně tuto situaci???  

UŽ se údajně spojilo vedení KPÚ a firma provádějící úpravy spoljené se stavbou dálnice – 
společné probrání plánů, vč. názoru Prosenic. Mělo by se řešit po dostavbě dálnice.  

L. Slováček napíše p. Siegelové dotaz na aktuální stav 

    -      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. 
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Bod 11  Úkoly pro členy MV Lýsky 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

 Zadány v zápise viz výše - červeně 

 
 

 

Bod 12  Žádosti a podněty směrované na MMPr  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019 kontrola stavu zídky zahrady úřadovny a její 
urgentní oprava – hrozí zřícení směrem ven ! 

 

 

2/1/2019 V souvislosti s opravou zídky možnost řešení 
zavedení elektrického proudu do pergoly 

 

 

3/1/2019 zajistit výměnu kotle v budově úřadovny – 
podle revizního technika jede poslední topnou 
sezonu 

 

 

4/1/2019 provést kontrolu stavu vlhnoucích základů 
budovy úřadovny a zjistit reálnost odvlhčení 
nejméně nákladnou možnou metodou – 
elektroosmóza ? 
 

 

5/1/2019 již v řešení oprava rozjeté a uhýbající krajnice 
opravené slinice v ulici Nad Struhou 
 
 

 

6/1/2019 příprava a realizace opravy silnice v ulici K Bráně  

7/1/2019 vyjádření Odboru majetku s oplechováním zídky 
přiléhající k soukromému objektu pana Hrabala. 
Oplechování by pan Hrabal provedl na vlastní 
náklady, zastřešil by tak část zděného plotu. 
VMČ Lýsky souhlasí. 
 

V rámci řešení s p. Kašíkovou bude projednán 
požadavek na zaplechování části zídky sousedící 
s nově vystavěným obytným přístavkem na 
pozemku …p. Hrabala s účelem, aby mezi zídku 
a přístavek nezatékalo. Zaplechování by 
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proběhlo na náklady majitele přístavby. OV 
záměr schvaluje. Doporučeno dočasné řešení 
vzhledem k havarijnímu stavu celé zídky a 
výhledově nutnosti opravy. 
 

8/1/2019 Vyjádření odboru majetku k vysázení živého 
domečku z vrbového proutí na zahradě 
úřadovny v místech za jalovcovými keři. VMČ by 
to uvítal a výsadbu provede vlastními silami.  

 

9/1/2019 Vyjádření odboru majetku popř. zajištění 
náhradní výsadby ořešáku – ideálně „papírák či 
polopapírák“ do parčíku mezi ulicemi Za vodou 
a Komárov – původní byl odstraněn při kácení 
lip TS 
 

 

10/1/2019 nákup barevné inkoustové tiskárny pro potřeby 
VMČ Lýsky – ev. pouze  stanovisko, nákup ev. 
zajistí VMČ vlastními silami 
 

 

11/1/2019 stanovisko k nákupu víceúčelového grilu na 
tuhá paliva – VMČ zajistí vlastními silami 
 

 

12/1/2019 stanovisko k nákupu S-ballů a cvičebních 
podložek ke zdravotnímu cvičení pořádanému 
pro občany MČ Lýsky – VMČ zajistí vlastními 
silami 

 

13/1/2019 stanovisko k nákupu ringo hřiště k zábavním 
akcím pořádaným pro občany m.č. Lýsky - VMČ 
zajistí vlastními silami 
 

 

14/1/2019 nákup 4 stolů do úřadovny – 2x nové, 2x jako 
náhrada za poškozené. Případně pouze 
stanovisko a VMČ zajistí vlastními silami. 
 

 

15/1/2019 Jaký je stav plánované cyklostezky Prosenice – 
Lýsky – Přerov s ohledem na KoPÚ ve spojení s 
výstavbou dálnice ? VMČ žádá informaci o 
připravovaných plánech řešení 
 
Plán vedení cyklotrasy – zpracovanou studii 
proveditelnosti ze strany města připomínkoval 
starosta z Prosenic a také předseda OV 
Slováček, a to zejména s ohledem na známé 
informace od Státního pozemkového úřadu 
v rámci KPÚ a zároveň ochranářů stran zásahu 
do vodního prostoru Strhance. Další instituce, 
která do situace zasahuje, je Kraj, a to stran 
plánu vybudování ochranného pásma 
Žebračky… Každý z těchto aktérů de facto 
narušuje některou z částí tras navržených ve 
studii proveditelnosti. Firma zpracovávající 
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studii proveditelnosti tato omezení v době 
zpracovávání dokumentu neznala. Různá 
omezení vyplývají teprve postupně… Tuto 
situaci následně kompletně komunikoval L. 
Slováček s p. Zlámalem z odboru rozvoje… 
Vyjádření, zda bude přistoupeno k doplnění 
studie proveditelnosti či k jiného kroku,  zatím 
nemáme. Dotaz OV – vidí někdo komplexně 
tuto situaci???  

UŽ se údajně spojilo vedení KPÚ a firma 
provádějící úpravy spoljené se stavbou dálnice – 
společné probrání plánů, vč. názoru Prosenic. 
Mělo by se řešit po dostavbě dálnice. 

16/1/2019 - jaké jsou plány stran zbudování opravdu 
funkční splaškové kanalizace a její napojení na 
ČOV v m.č. Lýsky ? Je reálné vybudování 
například kořenové ČOV v Lýskách ? Jaké jiné 
řešení je realizovatelné v dohledné době ?   
 

 

17/1/2019 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. 
  

 

 

Bod 13  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod 14 Závěr  

Zapsal: Vendula Hluzinová, členka MV Lýsky                                                      Dne: 13.3.2019 

Ověřil: MUDr. Libor Slováček, předseda MV Lýsky 

                                                    

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


