Městys Medlov
Medlov 52, 664 66 Němčičky, IČ:00 488 046, Tel. 546 421 959, 546 442 031, fax:546 421 443

Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov,
konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin
Místo konání: úřad městyse Medlov
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Grégrová
Občané:

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva městyse Medlov (dále jen „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 21. 6. 2011 do 28. 6. 2011. Současně
byla zveřejněná 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 pí. Floderovou a p. Cupala a zapisovatelem
zápisu p. Ševčíka.
Protože nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 1/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov určuje ověřovateli zápisu pí. Floderovou
a pana Cupala.
Výsledek hlasování: Pro x 12

Proti x 0 Zdrželi se x 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov určuje zapisovatelem p. Ševčíka.
Výsledek hlasování: Pro x 12
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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Bod č. 2:
Schválení zápisu ze 7. a 8. zasedání ZM
Starosta konstatoval, že zápisy ze 7. a 8. zasedání ZM byly řádně ověřeny a uloženy
k nahlédnutí v zasedací místnosti úřadu městyse. K zápisům nebyly vzneseny návrhy
na doplnění či připomínky.
Návrh usnesení č. 3/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje zápisy z 7. zasedání ZM ze dne
7. 6. 2011 a z 8. zasedání ZM ze dne 16. 6. 2011.
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.
Návrh usnesení č. 4/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje následující program
9. zasedání ZM:
Navržený
program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu
Schválení zápisu ze 7. a 8. zasedání ZM
Schválení programu
Vyjádření k PD „sklad živočišných tuků“ AGRIS spol. s.r.o.
Prodej pozemku 658/15 na „Staré Váze“ p. Menšík
Žádosti občanů
Různé
Zpráva starosty:
Závěr

Starosta dal hlasovat o návrhu programu:
Výsledek hlasování: Pro x 12

Proti x 0 Zdrželi se x 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod č. 4:
Vyjádření k PD „sklad živočišných tuků“ AGRIS spol. s.r.o.
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci, která
přišla z firmy Agris na rozšíření tukových nádrží.
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Návrh usnesení č. 5/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov nemá k projektové dokumentaci námitek.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod č. 5:
Prodej pozemku 658/15 na „Staré Váze“ p. Menšík
Pan Tomáš Menšík si podal žádost
o rozloze 1026 m² v lokalitě „Stará váha“

o

odkoupení

pozemku

658/15

Návrh usnesení č. 6/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej stavebního pozemku
parc. č. 658/15 v k. ú. Medlov o výměře 1026 m² v lokalitě „ Stará váha“.
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. 6 bylo schváleno.
Bod č. 6:
Žádosti občanů
1) Pan Rubeš – záměr odkoupit část pozemku 45/1 (jedná se o předzahrádku
před domem) byl již zveřejněn 15 dnů, navržen prodej.
Návrh usnesení č. 7/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 45/1 v k. ú. Medlov odpovídající rozloze předzahrádky před vlastním
domem manželům Rubešovým. Prodejní cena činí 35,--Kč/m². Veškeré
náklady s tímto spojené uhradí kupující. Podepsáním kupní smlouvy
pověřuje ZM starostu.
Výsledek hlasování: Pro x 11 Proti x 0 Zdrželi se x 1 (p. Rubeš)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
2) Pan Ursacher – záměr odkoupit část pozemku 131/1 (jedná se o předzahrádku
před domem) byl již zveřejněn 15 dnů, navržen prodej.
Návrh usnesení č. 8/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 131/1 v k. ú. Medlov odpovídající rozloze předzahrádky před vlastním
domem manželům Ursacherovým. Prodejní cena činí 35,--Kč/m². Veškeré
náklady s tímto spojené uhradí kupující. Podepsáním kupní smlouvy
pověřuje ZM starostu a místostarostu.
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Výsledek hlasování: Pro x 11 Proti x 0 Zdrželi se x 1 (p. Ursacher)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
3) Paní Floderová - záměr odkoupit část pozemku 45/1 (jedná se o předzahrádku
před domem) byl již zveřejněn 15 dnů, navržen prodej.
Návrh usnesení č. 9/IX./2011:
Zastupitelstvo městyse Medlov schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 45/1 v k. ú. Medlov odpovídající rozloze předzahrádky před vlastním
domem manželům Floderovým. Prodejní cena činí 35,--Kč/m². Veškeré
náklady s tímto spojené uhradí kupující. Podepsáním kupní smlouvy
pověřuje ZM starostu a místostarostu.
Výsledek hlasování: Pro x 11 Proti x 0 Zdrželi se x 1 (pí. Floderová)
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
4) Paní Staňková – žádá o prodej části pozemku 455/1 v k. ú. Medlov o výměře cca
200 m2. Jedná se o předzahrádku před domem přes silnici.
Návrh usnesení č. 10/IX./2011:
Zastupitelstvo pověřuje zemědělský výbor místním šetřením
a upřesněním prodávaného místa. Cena bude stanovena v souladu
s obecně závaznou vyhláškou městyse.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
5) Paní Petrová – požádala o prodej části pozemku 133/1 v k. ú. Medlov.
Návrh usnesení č. 11/IX./2011:
Zastupitelstvo pověřuje zemědělský výbor místním šetřením
a upřesněním prodávaného místa. Cena bude stanovena v souladu
s obecně závaznou vyhláškou městyse.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
6) Žádost o finanční příspěvek na nohejbal – pan Aleš Filipín podal žádost o finanční
příspěvek 3 000,- Kč na plánovaný turnaj v nohejbale, který se bude v Medlově konat
dne 9. 7. 2011.
Návrh usnesení č. 12/IX./2011:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 3000,-- Kč na turnaj
v nohejbale.Bude zapojeno do rozpočtového opatření č.3/2011
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
7) Pan Janíček – žádost o odkoupení části pozemku 383/1 (za vlastní stodolou, vedle
stodoly p. Cermana). K tomuto pozemku již byla zpracovaná studie.
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Návrh usnesení č. 13/IX./2011:
Zastupitelstvo pověřuje zemědělský výbor místním šetřením
a upřesněním prodávaného místa. Cena bude stanovena v souladu
s obecně závaznou vyhláškou městyse.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
8) Pan Janíček – žádost o potvrzení platnosti dříve projednaného a slíbeného
odkoupení pozemku 23 (část nyní užívané zahrady). Vzhledem k tomu že od původní
žádosti uběhla již dlouhá doba, rozhodlo zastupitelstvo, že tuto žádost znovu
posoudí.
Návrh usnesení č. 14/IX./2011:
Zastupitelstvo pověřuje zemědělský výbor místním šetřením
a upřesněním prodávaného místa. Cena bude stanovena v souladu
s obecně závaznou vyhláškou městyse.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
9) Paní Žufanová – předložila plán společných zařízení v rámci komplexní
pozemkové reformy. Plán bude uložen k nahlédnutí na úřadě, schvalovat by se měl
v září 2011.
10) Manželé Šacherovi – žádost o směnu pozemku za asfaltovou komunikaci ke
splavu za část pozemku GP 5615 o výměře 815 m2
Návrh usnesení č. 15/IX./2011:
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku č.KN 520 ve vlastnictví
Šacherových (nyní tam leží asfaltová komunikace) za adekvátní část
pozemku č.GP 5615 o výměře 815 m2.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Bod č. 7:
Různé
1) Hody – doprava, mája, kroje, to vše je již zařízeno. V sobotu hraje kapela
Ladislava Prudíka, cena vstupenky 100,-- Kč. V neděli hraje Liduška, vstupné 100,-Kč. Dobrovolné vstupné se nebude vybírat. Bude 12 párů stárků. Pondělí bude
Sopka a guláš.
Návrh usnesení č. 16/IX./2011:
Zastupitelstvo schvaluje jednotnou cenu vstupenek na hody 2011, cena
na každý den 100,-- Kč.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
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2) Altánek pro důchodce. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou altánku pro důchodce
a následným bezplatným převodem do majetku městyse. Stavbu altánku financuje
SKM.
Návrh usnesení č. 17/IX./2011:
Zastupitelstvo souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro x 12 Proti x 0 Zdrželi se x 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Bod č. 8:
Zpráva starosty
1) Oprava mostu. Malešovice souhlasí se spoluúčastí na opravě (předpokládaná
celková cena 50 tis). Oprava bude realizovaná v nejbližší době.
2) Zemědělský výbor dosud nestihl prověřit žádost o pronájem pozemku pro
mobilheim pana Zpěváčka. ZK prověří do dalšího zastupitelstva.
3) Úklid bývalé kachličkárny a okolí jezera. Zemědělský výbor zatím nestihl prověřit,
učiní tak do příštího zastupitelstva. Starosta pak obešle všechny, kterých se to týká
písemně s výzvou k vyklizení.
4) Smlouva s panem Dreslerem za nájem za pozemek podepsaná ještě stále není,
prodlení na straně p. Dreslera. Starosta to s ním do příště dořeší.
5) Starosta informoval o nákupu kvalitního recyklátu pro opravy místních méně
využívaných komunikací (bylo dohodnuto na 7. zasedání).
6) Oprava chodníku u kostela u silnice směrem na Němčičky, který je v havarijním
stavu. Bylo zjištěno, že oprava plánovaného chodníku by byla provedena na státním
pozemku, ne na obecním. Z tohoto důvodu není možná jeho oprava. Bude se jednat
s odborem dopravy na dalším postupu.
7) Voda na hřbitov. Nutno zahrnout do smluv za pronájem hrobových míst. Bude
řešeno později.
8) Stará váha – trafostanice i veřejné osvětlení by měly být již brzy funkční.
9) Starosta podá žádost na územní řízení na protipovodňová opatření.
10) Zpřístupnění příjezdové komunikace na pozemek p. Cupala. Nyní je zatarasen
kameny (zatarasila paní Cahová). Dle dostupných informací není možné takovým
způsobem blokovat komunikaci a přístup, byť leží na vlastním pozemku. Městys se
tím bude zabývat a řešit nejprve jednáním s oběma stranami a pak se stavebním
úřadem.
11) Čistička a kanalizace. Starosta jednal s AP Investingem, zatím není jasné, zda
bude přístup k nějakým dotacím, AP Investing bude informovat.
12) Doprava do Brna – byly posunuty a zrušeny některé spoje z/do Brna, což přináší
značné komplikace občanům. Byla odeslaná petice na Kordis s konkrétními
připomínkami.
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13) Práce na nových WWW stránkách. Připravuje se smlouva, řeší p. Marek
a p. Ševčík, mělo by být dořešeno v průběhu prázdnin.
14) Stížnosti na časté poškozování dětského hřiště. Nutno řešit, upozorňovat
a sankcionovat.
15) Další zasedání předběžně naplánováno na 9. 8. 2011.
Bod č. 9
Závěr:
Starosta poděkoval členům ZM za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45
hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání 9. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3) Program 9. Zasedání ZM

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2011

Zapisovatel: Dalibor Ševčík

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

Starosta:

…………………………………. dne ……………………….

Razítko městyse:
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