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Zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves,
konaného 14.8.2012 v 18.00 hod. v zelené budově ve dvoře úřadu městyse.
Přítomni:

Fila Jiří, Mgr.
Gréeová Eva
Košut Marek, Mgr.
Kučera Jaroslav
Maděřič Jan, odešel 18.44 hod.
Parma Zbyněk, Ing.
Petrjanošová Soňa, Mgr.
Sládek Tomáš, Ing.
Šrámek Pavel, Bc.
Tuček Jan, přišel 18.43 hod.
Valihrach Milan
Vaněk Radek, Ing.
Zugar Pavel, Ing.

Omluveni:

Glos Jaroslav

Neomluveni: Krutáková Jana, Ing.
Zapisovatel: Janulíková Martina
Ověřovatelé: Šrámek Pavel, Bc.
Sládek Tomáš, Ing.

Bod č. 1 programu - Zahájení, program 11. veřejného zasedání
zastupitelstva městyse.
11. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse p.
Mgr. Marek Košut a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, způsobem v obci
obvyklým a v souladu se zákonem o obcích. Přítomno je 12 členů, 2 jsou omluveni
(p. Glos a p. Tuček - přijde později) a 1 neomluven (p. Ing. Krutáková). Zastupitelstvo je
usnášení schopné.
Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Obecně závazná vyhláška č.1/2012
3. Převody majetku
4. Závěr
Starosta městyse oslovil zastupitele zda mají návrh na změnu programu.
p. Maděřič - podal návrh na vyřazení bodu - Převody majetku z programu.
Ing. Parma navrhl přidat do programu bod - Připomínky občanů.
Bc. Šrámek požádal o projednání žádosti FK Moravská Nová Ves o navýšení dotace.
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Starosta městyse upozornil na to, že nejdříve musí být zpracováno rozpočtové opatření a
teprve pak může být jednáno o navýšení dotace, nyní může být problém pouze prodiskutován
a zastupitelé jej mohou vzít na vědomí.
Starosta městyse dal hlasovat o vyjmutí bodu č. 3 - Převody majetku z programu zasedání.
Usnesení č. 1/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves neschválilo vyjmutí bodu č. 3 Převody majetku .
H:

1 pro
Maděřič

1 proti
Mgr. Košut

10 zdrželo se

Hlasování o přijetí dalšího bodu programu - Připomínky občanů.
Usnesení č. 2/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo bod programu Připomínky občanů.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Starosta městyse požádal zastupitele o hlasování o zařazení projednání žádosti FK Moravská
Nová Ves o navýšení dotace.
Usnesení č. 3/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo projednání žádosti o navýšení dotace
FK MNV.
H:

10 pro

1 proti
Ing. Vaněk

1 zdržel se
1 Maděřič

Usnesení č. 4/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo zapisovatelku zápisu p.
Martinu Janulíkovou.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 5/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Bc.
Pavla Šrámka.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Usnesení č. 6/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu p. Ing.
Tomáše Sládka.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Starosta vyzval zastupitele zda mají připomínky k zápisu z minulého jednání.
Pan Maděřič požádal, aby zápis byl doručen zastupitelům ve vytištěné podobě.
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Starosta - přislíbil, že ti zastupitelé, kteří nedostávají materiály elektronicky, tak těm bude
zápis zasílán poštou.
Usnesení č. 7/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí zápis z minulého jednání ze
dne 14.6.2012.

Bod č. 2 programu - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Vyhlášku obdrželi zastupitelé v materiálech k prostudování a je i překontrolována odborem
dohledu a kontroly ministerstva vnitra. Obecní policie Městyse Moravská Nová Ves se zřizuje
k 15.8.2012 a nabývá platnosti 15.8.2012.
Starosta městyse představil občanům p. Mgr. Štefana Vaška, který seznámil občany s
činností obecní policie - dodržování bezpečnosti provozu, veřejného pořádku, OZV, zákonů a
zákonných norem. V případě nedodržení budou postihy. Podrobnější informace o činnosti a
práci strážníka chystá do článku, který vyjde ve Zpravodaji.
Usnesení č. 8/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 o zřízení Obecní policie městyse.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Ing. Vaněk měl dotaz jakým způsobem budou občané informováni o kontaktech na strážníka.
Starosta - t.č. strážník sídlí na úřadě v 1. patře a v budoucnu bude mít kancelář v bytě na
budově č. 117 . Původní úmysl byl, že bude na knihovně, ale z bezpečnostních důvodů to bylo
změněno. Kontakty na něj budou zveřejněny ve Zpravodaji i na úřední desce. Záměrem je
rozšíření činností obecní policie a to zejména územně, např. zajíždět do Týnce.

Bod č. 3 programu - Převody majetku
Rada městyse projednala návrhy smluv na nákup nemovitostí - pozemků pod veřejnými
prostranstvími na ulicích Květná, V Zahradách, Na Výsluní, Zákoutí a pozemků pod
hřbitovem. Na cenu pozemků byly zpracovány znalecké posudky. V rozpočtu pro rok 2012
byla vyčleněna částka 200 000,- Kč na nákup pozemků. Podařilo se zajistit souhlas s
odprodejem dalších 4 pozemků. 3 parcely jsou pod ulicemi a 1 pod obřadní síní . Pod obřadní
síní to vykoupené nebylo a nebylo ani nalezeno že bylo zahájeno nějaké jednání s majiteli.
Pod novou částí se smlouvy ze 60. let dohledaly, byly dokonce podepsány, ale nedošlo k
zaknihování těchto smluv. Nebyly nalezeny protokoly o tom,že majitelé obdrželi finanční
vyrovnání, tudíž musíme pozemky znova vykoupit. Soudní spory by byly velmi zdlouhavé.
P. Maděřič si myslí, že stavební povolení muselo být vydáno na základě souhlasu majitelů .
Starosta - v katastru nemovitostí jsou uvedeni tito vlastníci. My máme možnost soudního
sporu (duplicita vlastnictví) nebo se dohodnout a pozemek odkoupit. Cena 56,- a 58,- Kč
určená znalcem je výhodná a mohla by být i vyšší.
Pan Maděřič nesouhlasí s tímto postupem, dle něj to není technicky dotažené až do konce a
zastupitelé neměli doma k dispozici katastrální mapy k prostudování.
Pan Jeřábek doplnil, že obřadní síň stavělo zemědělské družstvo a financovala ji obec.
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18.43 přišel na zasedání p. Jan Tuček, zastupitelů je 13, zastupitelstvo je usnášení schopné.
18.44 odešel ze zasedání p. Jan Maděřič , zastupitelů je 12 členů a zastupitelstvo je usnášení
schopné.
p. Mgr. Jiří Fila upozornil na chybné číslo za lomítkem u parcely č. 1053/5, chybně je v
materiálech uvedeno za lomítkem číslo 3.
Paní JUDr. Janulíková upozornila na velmi zdlouhavou cestu přes dědice, nejlépe řešitelná je
cesta dohodou.
Starosta - ano a právě tohle my máme na mysli.
Pozemek 1331/22 o výměře 9 m2 od p. Ing. Františka Valy, Brno, Mahenova. Cena 528,- Kč.
Usnesení č. 9/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo nákup pozemku p.č.
1331/22 v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 9 m2. Kupní cena je 58,66 Kč za metr čtvereční
plochy. Náklady spojené s nákupem pozemku jdou k tíži kupujícího.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pozemek 1331/10 o výměře 56 m2 od p. Marie Kubsové, bytem Mikulčice za cenu 3 282,Kč.
Usnesení č. 10/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo nákup pozemku p.č.
1331/10 v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 56 m2. Kupní cena je 58,60 Kč za metr
čtvereční plochy. Náklady spojené s nákupem pozemku jdou k tíži kupujícího.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

1331/21 o výměře 74 m2 od p. Hany Číhalové, Brno město za cenu 4 337,- Kč.
Usnesení č. 11/11/2012
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo nákup pozemku p.č.
1331/21 v k.ú. Moravská Nová Ves o výměře 74 m2. Kupní cena je 58,60 Kč za metr
čtvereční plochy. Náklady spojené s nákupem pozemku jdou k tíži kupujícího.
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H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pozemek p. č. 1321/46 o výměře 103 m2 od p. Milana Salajky, Praha Zbraslav za cenu 6 036,Kč.
Usnesení č. 12/11/2012
Zastupitelstvo městyse Moravská Nová Ves jednohlasně schválilo nákup pozemku p.č.
1321/46 v k. ú. Moravská Nová Ves o výměře 103 m2. Kupní cena je 58,60 Kč za metr
čtvereční plochy. náklady spojené s nákupem pozemku jdou k tíži kupujícího.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pozemek p.č. 1053/5 o výměře 171 m2 za cenu 50,76 Kč /m2, tj. 8 680,- Kč p. Božena Filová,
Moravská Nová Ves.
Usnesení č. 13/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves schválilo nákup pozemku p.č. 1053/5 v k.ú.
Moravská Nová Ves o výměře 171 m2. Kupní cena je 50,76 Kč za metr čtvereční plochy.
Náklady spojené s nákupem pozemku jdou k tíži kupujícího.
H:

11 pro

0 proti

1 zdržel se
Mgr. Fila

Žádost FK Moravská Nová Ves o navýšení dotace na rok 2012
Starosta městyse vyzval p. Bc. Šrámka, který je i ve vedení FK o přednesení žádosti.
Bc. Šrámek informoval, že žádost byla dnes přeposlána všem zastupitelům. Jedná se o to, že v
polovině července bylo zvoleno nové vedení FK a převzalo majetek a finanční prostředky. Z
dotace, kterou klub na letošní rok dostal asi 225 000,- Kč bylo téměř všechno vyčerpáno a
novému vedení zbylo pouze 50 000,- na dokončení podzimní části sezóny, což by fotbalový
klub neustál. Jedná se i o další působení fotbalu v naší obci.
p. Hřebačka, který je předsedou nového FK vidí hlavní problém financí v tom, že se jedná o
částku, určenou na výplatu správce kabin, kterou měla platit obec a neplatila. Pan Polach
použil peníze z dotačních prostředků na provoz fotb. klubu.
Místostarosta - nebylo to protiprávní jednání?
Mgr. Fila - ve smlouvě bylo uvedeno na jaký účel je dotace poskytnuta.
Starosta - Celkové náklady na provoz FK se neskládají pouze z dotace, platí se tam ještě
energie a částka na plat údržbáře. Obec platila peníze za údržbu a nějakou částku dostávala za
pronájem hospody. Záměr vedení obce byl takový, aby byla klubu ponechána částka za
pronájem hospody a z toho se platil údržbář. Minulé vedení FK odmítlo tuto možnost a
výsledkem bylo, že vedení FK použilo část peněz určených na sportovní činnost z VFP na
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plat údržbáře. Obec nadále platí energie na hřišti. Sekání trávníku převzaly na sebe Služby
p.o.
Do příštího zasedání zastupitelstva, které se bude konat na konci září se k tomuto problému
vyjádří finanční výbor a bude připraveno i rozpočtové opatření.
Vzhledem ke změně financování loterií přijde k přerozdělení peněz z loterií, které jsou určeny
na sport a kulturu, takže by koncem roku došlo k rozdělení těchto finančních prostředků.
Ing. Vaněk - v žádosti mu chybí koncepce nového klubu, není uveden aktuální počet členů,
počet dětských členů.
p. Valná - proč není v žádosti uvedeno co fotbalisti nabídnou obci.
p. Gréeová - tohle právě ošetří nová vyhláška ohledně dotací.
Ing. Vaněk - upozornil na to, že je velký rozdíl v tom, že jedna organizace dostane na svůj
provoz 15 nebo 30 tis a další ve výsledku třeba 600 000,- Kč. Měl by být posuzován i význam
a přínos pro obec a částka by měl být k tomuto adekvátní. Např. Slovácký krúžek, který má
asi 60 členů a Jatelinka, která má taky velký počet dětí jsou na desetinové podpoře než má
fotbalový klub.
Hřebačka - informoval, že chtějí pracovat hlavně s dětmi, zájem je dostat do klubu co nejvíce
dětí z obce, fotbalisté z okolí se platit již nebudou. Poukázal na finančně náročnou údržbu
hřiště. Byla nabídnuta také spolupráce obci na různých akcích, jako teď na Vinobraní. Nové
vedení má zájem na tom, aby bylo v obci sportovní vyžití.
Bc. Šrámek upozornil na to, že každá organizace v obci má různé náklady na svou činnost.
Starosta zakončil diskusi o navýšení dotace s tím, že konečné řešení přesunul na zasedání v
září,kde se zváží celá situace.
Usnesení č. 14/11/2012
Zastupitelstvo Městyse Moravská Nová Ves vzalo na vědomí žádost FK Moravská Nová Ves
o navýšení dotace.
H:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Připomínky občanů
P. Valná - proč p. Mgr. Vašek, který nastoupil do zaměstnání 1.7.2012, nebyl již dříve
občanům představený, neměl hned uniformu, místnost a nebyla vyhláška?
Pokud nebyla zřízena vyhláška, tak na jakém základě pracoval p. Čulen, který měl i zbraň.
Starosta - vyhlášku jsem považoval za samozřejmou.
P. Jeřábek informoval, že J. Černý měl výročí nedožitých 100 let a obec si na něj ani
nevzpomněla.
P. Damašek se ptal, jestli bude obecní strážník pokutovat i kamarády p. starosty.
P. Mgr. Vašek, samozřejmě, pokud udělají přestupek tak ano.
P. Damašel měl dotaz na p. Kučeru - ředitele p.o. Služby, zda kontroluje jestli zaměstnanci v
pracovní době nepijí alkohol.
P. Kučera - ano, byla provedena namátková kontrola.
P. Štora - jak to vypadá s opravou kopce u našeho - ul. Zátiší ?
Starosta - asi tak 14 dní zpět přišlo rozhodnutí ministerstva životního prostředí o přidělení
dotace ve výši bezmála 5 mil.. Společnost Eurovision a.s. Brno zpracovává výběrové řízení
tak, aby se to dalo zrealizovat v září nebo v říjnu tohoto roku.
Mgr. Fila - v čem spočívá tento projekt?
Starosta - Jedná se o zpevnění svahu u sv. Urbana, bude tam železobetonová záporová stěna.
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P. Valná - byla přijata nová pracovnice, kdy proběhlo výběrové řízení?
Starosta - pracovní místo bylo schváleno v době schvalování rozpočtu, je to místo asistenta
starosty. Je to vlastně přeobsazené místo po p. Topolanské, která byla dlouhodobě v pracovní
neschopnosti a ke konci roku 2011 dala výpověď. Paní Petra Frýdková je přijatá na základě
referencí, na dobu určitou a na půl úvazku.
Pan Damašek - jak to vypadá s šetřením ohledně elektrárny
Starosta - je to plně v kompetenci orgánů činných v trestním řízení.
Mgr. Fila - proběhlo nějaké další jednání s uživatelem těchto pozemků?
Starosta - jednání ohledně elektrárny bude projednáno na radě a pak na příštím veřejném
zasedání, kde by se mělo rozhodnout zda a jakou formou půjdeme do soudního sporu. Můžou
z toho vzniknout i velké sankce pro obec.
Paní Vašíčková - upozornila,že na ulici K Záhumení je nízká obruba silnice, tím teče voda na
chodník a při velkém dešti skoro do domu.
Místostarosta p. Kučera slíbil nápravu.
Paní Strejčková - upozornila p. starostu, že na zasedání musí občané sedět na lavicích, které
jsou velmi nepohodlné a uvítala by raději židličky.

Bod č. 4 - Závěr
Starosta Městyse Moravská Nová Ves p. Mgr. Marek Košut poděkoval zastupitelům a
občanům za účast a ukončil 11. veřejné zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves
ve 20.00 hod.
V Moravské Nové Vsi 20.8.2012
Mgr. Marek Košut v.r.
starosta

Ověřovatelé: Bc. Pavel Šrámek v.r.

Ing. Tomáš Sládek v.r.

Zapisovatel: Martina Janulíková v.r.

Jaroslav Kučera v.r.
místostarosta
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