
ıvı Zápis Z O1. jednání místního výboru místnı casti Lýsky 

ze dne 17.3.2023 

Místo jednání: Budova školky Lýsky 
Přítomní: pí Vendula Hluzinová - předseda výboru 

p. Vladimír Skopal 
pí Martina Odstrčilová 
p. Klement Hrubíček 
p. Jiří Odstrčil 

Omluveniz - 

Hosté: 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Plány a investice na nadcházející období 

\ıo`›u-ı:ı>uu 

. Rozdělení kompetencí V rámci MV 
Rozpočet na rok 2023 

. Plán sečí 

_ Úkoly pro členy MV 
. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

00 
_ Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 - seznámení se S návrhy města na fungování MV a spolupráci MV S městem a jeho jednotlivými 
útvary a Odbory 

Bod 2 - investice a plány, kterými se MV chce v rámci svého volebního Období zabývat: 
a. kanalizace 
b. Strhanec a Žebračka 
c. zeleň 
d. revitalizace návsi 
e. cyklostezka Lýsky - Kaufland 

Bod 3 - rozdělení kompetencí- oblastí, které jednotlivý členové budou mít po dobu Své funkce na 
starosti: 

a. pí. Hluzinová - předseda MV - veškerá komunikace s městem 
b. p. Skopal - zástupce předsedy ve výboru pro místní části a GIS 
c. pí. Odstrčilová - Strhanec 
d. p. Odstrčil - školka 
e. p. Hrubíček - zeleň a revitalizace návsi 

MV plánuje informovat občany přes vývěsky a facebook 
Bod 4 - seznámení MV S rozpočtem na rok 2023



3. 

b. celkově v rozpočtu je částka 1 614 900,- Kč 
c. Z rozpočtu jsou standartně hrazeny kulturní akce, drobné opravy, dovybavení obce. 

K úvaze pak rozšíření plánu sečí. Větší opravy komunikací, či budovy MV - nutné 
konzultace investičních akcí s Mm. 

Bod 5 - plán sečí 

a. projednán již existují plán Sečí V obci 
b. návrh na zvýšení počtu Sečí některých oblastí včetně přibrání některých míst, (u 

V vv Zebračky, u Strhance směrem ke hristi) tento nový návrh bude poslán na město pí 

Hluzinová a poté plán sečí bude zveřejněn. 

Bod 6 - Úkoly pro členy MV 

rozpočet na letošní rok 2023 činí 382 tis. Kč (2000,- na hlavu/178 obyvatel k 17.3.) 

vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) 
jednání MV/rok 

Zodpovědnost 
Termín plnění 

1/1/2023 Poslat nový návrh Sečí na město Z: pí Hluzinová 
T: co nejdříve 

Bod 7 - Žádosti a podněty směrované na MMPr 
vı Pořadí/cıslo 

jednání MV/rok 
Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/1/2023 nový chodník - propojení stávajícího chodníku pod 
podjezdem S autobusovou zastávkou Lýsky - u podjezdu. 
Stávající chodník končí pod podjezdem a ke stávající 
zastávce směrem na Vinary neexistuje žádný chodník a ani 
žádná zpevněná cesta. MV žádá město Přerov o 
vybudování nové zpevněné cesty či chodníku v rámci 
rekonstrukce silnice Z Lýsek do Popovic a Předmostí. 

Z: 

T: 

Z/1/2023 vv proverení možnosti Zrušení stávající zděné zastávky u 
zastávky Lýsky u podjezdu směrem Z Vinar do Popovic a 
nahrazením této zděné zastávky zastřešením pro obě 
zastávky Lýsky u podjezdu v obou směrech, jak je 
provedeno na zastávce Lýsky. Zděná zastávka brání ve 
výhledu projíždějicím automobilům, je v nepřehledném 
místě a poslední dobou se zde objevujíi bezdomovcì. 

Z: 

T: 

3/1/2023 město v minulém funkčním období zahájilo nákup laviček 
- v jakém stavu je tento nákup? Jsou lavičky již 

nakoupeny? Kdy budou instalovány v obci? 

Z: 

T: 

4/1/2023 MV požaduje novou vývěsku, která by měla nahradit 
starou již nefunkční vývěsku vedle obchodu se smíšeným 
zbožím v ul. Ve Mlýně. MV souhlasí, že financování by šlo 
z rozpočtu místní části. 

Z:

T:



Další schůze MV: 21. 4. 2023 

Zapsalaz 

Pí Martina Odstrčilová 

Přílohy: ------


