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Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva Městyse Medlov,
konaného dne 25. 01. 2011, od 18:00 hodin.

Místo konání:  Úřad městyse Medlov

Přítomni:  viz prezenční listina
                                 
Omluveni:  Flodrová A.

Občané:   Baláková M., Klobásová J., Manová A., Rubešová D.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva městyse Medlov (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18:00 hodin starostou městyse Romanem Zabilem. 

Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst. 1 zákona 
o obcích, byla na úřední desce úřadu městyse Medlov zveřejněna v souladu se zákonem 
po dobu nejméně 7 dní, a to od 14. 01. 2011 do 25. 01. 2011. Současně byla zveřejněna 
na „elektronické úřední desce“. 

Dále starosta z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, 
že je přítomno 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 13 všech členů zastupitelstva), 
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Bod č. 1:

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Mgr.Rubeše a pí. Grégrovou, zapisovatelem 
zápisu p. MgA. Marka.
Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta dal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení č. 1/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Rubeše a pí. Grégrovou.
Výsledek hlasování:   Pro  x 10    Proti  x 0    Zdrželi se  x 2   (Grégrová V., Mgr. Rubeš Fr.).
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov určuje zapisovatelem MgA. Marka.
Výsledek hlasování:   Pro  x 11    Proti  x 0    Zdrželi se  x 1  (MgA. Marek J.)
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod č. 2:
Schválení zápisu z     2. zasedání ZM  

Starosta konstatoval, že zápis z 2. zasedání ZM je řádně ověřen a uložen k nahlédnutí 
v zasedací místnosti Úřadu městyse. K zápisu nebyly vzneseny návrhy na doplnění 
či připomínky. 
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Návrh usnesení č. 3/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje zápis z 2. zasedání ZM ze dne 21. 12. 2010.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod č. 3:
Schválení programu:

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu. Informoval, že program zasedání uvedený 
na pozvánce členům zastupitelstva je shodný s předloženým návrhem programu. K návrhu 
programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Starosta dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení č. 4/III./2011: 
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje následující program III. zasedání ZM:

Navržený 

program:

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 
2) Schválení zápisu z 2. zasedání ZM
3) Schválení programu
4) Rozpočet městyse Medlov na rok 2011
5) Zplnomocnění starosty k Rozpočtovým opatřením
6) Ukončení spolupráce s real. makléřkou pí. Hejlkovou
     + zvážení další spolupráce s real. makléřem p. Špilou

7) Prodej stavebních pozemků v lokalitě U Staré Váhy 
8) Schválení podání žádosti o dotaci na požární techniku 
9) Schválení podání žádosti k ÚZSVM a PF ČR o bezúpl. převod 

pozemků  
10) Žádosti občanů
11) Různé
12) Zpráva starosty 
13) Závěr

Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 4:
Rozpočet městyse Medlov na rok 2011

Předseda Finančního výboru seznámil ZM rozpočtem městyse na rok 2011, který byl oproti návrhu 
rozpočtu navýšen v příjmech o částku 1.949.700,-- Kč (DPPO za městys + reklama LB Minerals) 
a ve výdajích o částku 1.949.700,-- Kč (DPPO za městys + finanční vyrovnání minulých let)

Návrh usnesení č. 5/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje Rozpočet městyse Medlov na rok 2011
 – viz příloha.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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Bod č. 5:
Zplnomocnění starosty k     Rozpočtovým opatřením  

Návrh usnesení č. 6/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov zplnomocňuje starostu p. R. Zabila, nar. 8. 11. 1968, 
bytem Medlov 174, k rozpočtovým opatřením městyse Medlov.   
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Bod č. 6:
Ukončení spolupráce s     real. makléřkou pí. Hejlkovou  
+ Zvážení další spolupráce s     real. makléřem p. Špilou  

Starosta informoval ZM o ukončení spolupráce při prodeji pozemků v lokalitě 
U Staré Váhy v Medlově s pí MVDr. Hejlkovou ke dni 31. 12. 2010, a to na základě uplynutí 
platnosti Smlouvy o zprostředkování. Dále seznámil ZM se sdělením pí. MVDr. Hejlkové 
týkajícího se stavu prodeje pozemků i odstoupením zbývajících žadatelů od koupě. 
ZM bere tuto informaci na vědomí. 
Starosta také seznámil ZM se žádostí realitního makléře p. Špily o další spolupráci, 
P. Špila do dnešního dne zprostředkoval prodej 9 pozemků, a to v souladu rozhodnutím ZM 
ze dne 11. 10. 2010. 
Následovala diskuze o způsobu dalšího prodeje stavebních pozemků, o žádosti p. Špily a také
i o návrhu starosty, a to nabízet a prodávat stavební pozemky bez realitních makléřů.
ZM navrhuje umožnit p. Špilovi zprostředkovat prodej 5ti stavebních pozemků a mimo jiné dál 
nabízet ostatní stavební pozemky k prodeji bez zastoupení realitními makléři. 

Návrh usnesení č. 7/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov bere na vědomí informaci o ukončení spolupráce 
s pí MVDr. Hejlkovou. Dále ZM schvaluje prodej 5ti stavebních pozemků v lokalitě 
U Staré Váhy prostřednictvím p. Špily s tím, že konkrétní parc. č. upřesní starosta.  
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Bod č. 7:
Prodej stavebních pozemků v     lokalitě U Staré Váhy   

1) A. Málek - odstoupení od koupě pozemku parc. č.  658/33 v k. ú. Medlov

Návrh usnesení č. 8/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov souhlasí s odstoupením p. Málka od koupě pozemku 
parc. č. 658/33 v k. ú. Medlov.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

2) D. Kusmič – žádost o odkoupení pozemku parc. č. 658/33 v k. ú. Medlov

Návrh usnesení č. 9/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 658/33 
v k. ú. Medlov o výměře 775 m2 v lokalitě U Staré váhy. Prodejní cena činí 950,-- Kč /m2 
zasíťovaného pozemku. Tato částka se skládá z ceny pozemku, ve výši 100,-- Kč/m2 
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a finančního podílu na vybudování technické infrastruktury, ve výši 850,-- Kč/m2.  
Podepsáním Kupní smlouvy s budoucím kupujícím pověřuje ZM starostu a místostarostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

3) Ing. Marek – odstoupení od koupě pozemku parc. č. 658/45 a žádost o odkoupení pozemku parc. 
č. 658/20 v k. ú. Medlov

Návrh usnesení č. 10/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov souhlasí s odstoupením p. Ing. Marka od koupě pozemku 
parc. č. 658/45 v k. ú.  Medlov. 
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 11/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 658/20 v k. ú.  
Medlov o výměře 792 m2 v lokalitě U Staré váhy. Prodejní cena činí 950,-- Kč /m2 
zasíťovaného pozemku. Tato částka se skládá z ceny pozemku, ve výši 100,-- Kč/m2 
a finančního podílu na vybudování technické infrastruktury, ve výši 850,-- Kč/m2.  
Podepsáním Kupní smlouvy s budoucím kupujícím pověřuje ZM starostu a místostarostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

4) P. Knězek, P. Bařinová – žádost o odkoupení pozemku parc. č. 658/39 v k. ú. Medlov

Návrh usnesení č. 12/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej stavebního pozemku parc. č. 658/39 v k. ú.  
Medlov o výměře 840 m2 v lokalitě U Staré váhy. Prodejní cena činí 950,-- Kč /m2 
zasíťovaného pozemku. Tato částka se skládá z ceny pozemku, ve výši 100,-- Kč/m2 
a finančního podílu na vybudování technické infrastruktury, ve výši 850,-- Kč/m2.  
Podepsáním Kupní smlouvy s budoucím kupujícím pověřuje ZM starostu a místostarostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Bod č. 8:
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na požární techniku z     rozpočtu JMK  

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace bude pořízení výstroje (pracovní stejnokroj, přilba, 
rukavice, zásahový oblek + obuv,….) a dovybavení požárního vozidla (mobilní radiostanice, 
vozidlová radiostanice). Náklady činí cca 180.000,-- Kč.  

Návrh usnesení č. 13/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK v rámci dotačního programu „Na požární techniku a věcné prostředky k řešení  
mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012“ 
ve výši 180.000,-- Kč. Podáním žádosti pověřuje ZM starostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
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Bod č. 9:
Schválení podání žádosti k     ÚZSVM a PF ČR o bezúpl. převod pozemků    

Starosta navrhuje ZM požádat o bezúplatný/úplatný převod pozemků do majetku městyse:
1)  veřejné prostranství před hospodou - parc. č. 41/3 v k. ú. Medlov (vlastnictví PF ČR) 
2)  pozemky pod bývalými stodolami – parc. č. 383/12, 383/13, 383/14 v k. ú. Medlov (vlastnictví 
ÚZSVM)

Návrh usnesení č. 14/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje podání žádosti k PF ČR o bezúplatný převod 
pozemku parc. č. 41/3 v k. ú. Medlov
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje podání žádosti k ÚZSVM o bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 383/12, 383/13, 383/14 v k. ú. Medlov
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod č. 10:
Žádosti občanů:

1) A. a R. Zabilovi – žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 281/1 v k. ú. Medlov
Protože záměr městyse prodat část pozemku parc. č. 281/1 v k. ú. Medlov byl na úřední desce již 
zveřejněn, nemá ZM k prodeji námitek. Prodejní cena činí 35,-- Kč/m2. Žadatele si zajistí na vlastní 
náklady geometrické zaměření, které bude podkladem pro vydání souhlasu MěÚ Židlochovice – 
OÚPSÚ s dělením pozemku.

Návrh usnesení č. 16/III./2011:
Zastupitelstvo městyse schvaluje prodat část pozemku parc. č. 281/1 v k. ú. Medlov 
s tím, že si žadatelé zajistí geometrické zaměření na vlastní náklady. Prodejní cena činí  
35,-- Kč/m2. Podepsáním Kupní smlouvy pověřuje ZM starostu a místostarostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 11    Proti  x 0    Zdrželi se  x 1 (Zabil R.).
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

2) R. Svoboda – žádost o odkoupení pozemku parc. č. 401/8 v k. ú. Medlov
Protože záměr městyse prodat pozemek parc. č. 401/8 v k. ú. Medlov byl na úřední desce již 
zveřejněn, nemá ZM k prodeji námitek. Prodejní cena činí 35,-- Kč/m2.

Návrh usnesení č. 17/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodat  pozemek parc. č. 401/8 v k. ú. Medlov.
Prodejní cena činí 35,-- Kč/m2. Podepsáním Kupní smlouvy pověřuje ZM starostu 
a místostarostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

3) M. Kratochvíl – žádost o odkoupení pozemku parc. č. 658/6 v k. ú. Medlov
Protože záměr městyse prodat pozemek parc. č. 658/6 v k. ú. Medlov byl na úřední desce již 
zveřejněn, nemá ZM k prodeji námitek. Prodejní cena činí 35,-- Kč/m2.
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Návrh usnesení č. 18/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodat  pozemek parc. č. 658/6 v k. ú. Medlov.  
Prodejní cena činí 35,-- Kč/m2. Podepsáním Kupní smlouvy pověřuje ZM starostu 
a místostarostu.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

4) Vl. a M. Cermanovi – žádost o odprodej částí pozemků 383/1 a 373/1 v k. ú. Medlov
Manželé Cermanovi žádají o odkoupení části pozemků kolem budovy č. p. 215. Na základě 
místního šetření, které provedl ZV na místě samém, bylo zjištěno, že nejsou známy přesné hranice 
pozemků a k doporučení prodeje bude nutné nechat vypracovat studii + geometrické zaměření celé 
této lokality „za myslivnou“ včetně pozemků ve svahu. Z tohoto důvodu bude žádost prozatím 
odložena.   

Návrh usnesení č. 19/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov se bude žádostí o odkoupení části pozemků 383/1 a 373/1  
v k. ú. Medlov zabývat až po vypracování studie celého komplexu v lokalitě
 „za myslivnou“.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

5) Manželé Chmelíčkovi – žádost o odkoupení pozemků parc. č. 329/1 a 329/2 v k. ú. Medlov
Zastupitelstvo městyse tuto žádost projednalo, ale protože nejsou zřejmé přesné hranice pozemků, 
bude provedeno místní šetření, na základě kterého se bude o prodeji dále jednat. 

Návrh usnesení č. 20/III./2011:
Zastupitelstvo  městyse  Medlov  pověřuje  ZV  provedením  místního  šetření,  na  základě  
kterého bude ZM o prodeji pozemků parc. č. 329/1 a 329/2 v k. ú Medlov dále jednat.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

6) MRS Medlov – žádost o bezplatný pronájem KD na Maškarní ples ve dnech 12. a 13. 2. 2011

Návrh usnesení č. 21/III./2011:
Zastupitelstvo  městyse  Medlov  schvaluje  bezplatný  pronájem  KD  na  Maškarní  ples.  
Náklady na energii ale ponesou žadatelé. 
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

7) M. Klopar – žádost o pronájem KD pro hráče stolního tenisu 
Starosta seznámil ZM se žádostí p. Klopara, který jménem hráčů stolního tenisu žádá o pronájem 
KD v rozsahu cca 2 hod týdně (převážně v sobotu). 

Návrh usnesení č. 22/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov souhlasí s pronájmem KD pro provozování stolního tenisu 
a stanovuje částku za pronájem ve výši 20,-- Kč/osobu/2 hod s tím, že za pořádek v KD 
bude zodpovídat žadatel.  
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
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Bod č. 11:
Různé:

1) Výpověď z nájmu garáže 
Starosta informoval ZM o vypovězení nájmu garáže pro p. Černého. Výpověď byla p. Černému 
doručena a byla oběma stranami podepsána. ZM trvá na tom, aby garáž byla do 1 měsíce 
po skončení nájmu vyklizena a nachystána k předání.     
      
2) Rozhlasová stanice
Starosta informoval ZM o stavu stávající rozhlasové stanice, která je již zastaralá, a proto navrhuje 
pořídit novou. Dále také ZM podal informace o možnosti získat dotaci na pořízení nové rozhlasové 
stanice. ZM zvážilo nutnost zakoupení nové rozhlasové stanice a pověřilo starostu předložit do 
dalšího zasedání nabídky na její pořízení.

3) Lokalita U Staré Váhy – recyklace asfaltu
Starosta seznámil ZM s možností recyklace asfaltu, který by byl uskladněn a poté za přízně počasí 
mohl být použit např. na opravu místních komunikací (díry po vodov. přípojkách, výmoly, atd.). 

Návrh usnesení č. 23/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov souhlasí s recyklací asfaltu a jeho následným použitím pro  
opravy místních komunikací.
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

4) Vyjádření ke zbudování sjezdu 
Vyjádření k vybudování sjezdu přes pozemky parc. č. 658/6 a 658/1 v k. ú. Medlov na krajskou 
komunikaci bylo p. Kratochvílovi vydáno již v roce 2009, kdy ZM nemělo námitek. 

Návrh usnesení č. 24/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov nemá k vybudování sjezdu přes pozemky parc. č. 658/6 
a 658/1 v k. ú. Medlov na krajskou komunikaci námitek.  
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

5) Kronika městyse 
Poslední zápis v kronice je z roku 2007. Pí Grégrová jako kronikářka se k této skutečnosti vyjádřila, 
že zápisy za zbývající roky doplní.

6) Svaz neslyšících a nedoslýchavých – žádost o finanční příspěvek

Návrh usnesení č. 25/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši
1.500,-- Kč.  
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
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7) Pozemek parc. č.  664/1 v k. ú. Medlov 
Tento pozemek, jehož součástí je horní hřiště i příjezdová komunikace, v roce 2006 odkoupila firma 
Millway Developments, s. r. o. od městyse jako lokalitu určenou k bydlení. ZM navrhuje vykoupit 
část pozemku parc. č.  664/1 v k. ú. Medlov (hřiště + příjezdovou komunikaci) od firmy Millway 
Developments, s. r. o. zpět.  Pověřuje starostu vyvolat jednání s p. P. C. Newsteadem, o možném 
prodeji části pozemku. V případě, že p. Newstead bude s odprodejem souhlasit, bude předmětem 
dalšího jednání samotná cena za m2.

Návrh usnesení č. 26/III./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov souhlasí s odkoupením části pozemku parc. č. 664/1 
v k. ú. Medlov a pověřuje starostu vyvolat jednání s jednatelem společnosti 
Millway Developments, s.r.o., o možnosti odkoupení této části. 
Výsledek hlasování:   Pro  x 12    Proti  x 0    Zdrželi se  x 0.
Usnesení č. 26 bylo schváleno.

8) Náplň práce místostarosty – pí Hadačová vznesla dotaz na úřední hodiny a pracovní náplň 
místostarosty. Následovala diskuze. Místostarosta se k dotazu vyjádřil a do dalšího zasedání 
předloží ZM výkaz své činnosti. Spolu se starostou si také upřesní úřední hodiny. 

9) Zdanění vrácené částky v kauze tzv. „mylná platba“
Starosta již v bodě týkající se rozpočtu městyse na rok 2011 informoval ZM o zdanění částky 
ve výši 677.064,-- Kč, kterou bývalý starosta vrátil zpět na účet městyse a která pro městys Medlov 
znamená příjem, tzn. že musí být zdaněn. ZM tuto skutečnost projednalo a rozhodlo se jí obsáhleji 
zabývat na jednom ze svých dalších zasedání. 

Bod č. 12:
Zpráva starosty:

1) Výbory ZM – na minulém zasedání starosta uložil výborům ZM, aby předložily náplň své 
činnosti na rok 2011 – splněno.

2) Kanalizace a ČOV – starosta ZM připomněl, že žádost městyse Medlov o podporu z OPŽP na 
akci „kanalizace a ČOV Medlov“ byla zařazena do zásobníku projektů a mohla být podpořena 
pouze v případě, že dojde k uvolnění finančních prostředků Fondu soudržnosti v dané prioritní ose. 
Bohužel ale finanční prostředky na podporu těchto projektů prozatím nebyly uvolněny. 
ZM bere informaci na vědomí.  

Bod č. 13: 
Závěr

Starosta poděkoval členům ZM za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 hod
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Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání III. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Program 3. zasedání ZM

Zápis byl vyhotoven dne:  01. 02. 2011

Zapisovatel: MgA. Jiří Marek 

Ověřovatelé:             .............................................. dne ...........................................

          .............................................. dne ...........................................

Starosta:                    .............................................. dne ...........................................

Razítko městyse:
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	z 3. zasedání zastupitelstva Městyse Medlov,
	konaného dne 25. 01. 2011, od 18:00 hodin.

