MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA
2011 – 2015
Tento program obnovy venkova obce Medlice na období let 2011 – 2015 byl schválen
zastupitelstvem obce dne 31. 1. 2011.
A) CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Historie
Obec Medlice se nachází asi 25 km severně od města Znojma. Jméno obce je patrně odvozeno
od osobního jména Medla. Název s největší pravděpodobností vznikl z pověsti, která praví, že
na Nových Nivách bývala osada zvaná Medlánka. Osada byla po vpádu Maďarů do
Velkomoravské říše zničena. Obyvatelé po odvrácení nebezpečí založili novou osadu na
nynějším místě pod názvem Medlice.
Okolí obce bylo již od starověku osídleno, jak tomu nasvědčují četné nálezy při silnici do
Horních Kounic. Nehluboko pod povrchem byly na poli nalezeny hroby kultury únětické asi
ze 17. století před Kristem. V listinách jsou zmínky o Medlicích z roku 1273-1285, kdy je
jmenován Ludvík z Medlic. Později přecházejí Medlice do majetku pánů Kunštátských
z Jevišovic. Za bojů Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem zabavil Matyáš roku 1468
veškeré statky pana Zajímače, který byl horlivý husita, a daroval je městu Znojmu.
2. Současnost
Rozloha katastrálního území obce činí 698 ha. V současné době má obec 188 trvale žijících
občanů. Snažíme se o zlepšení celkového vzhledu obce. Pravidelně jsou udržovány trávníky
v obci. K tomuto účelu obec zaměstnává sezonní pracovníky. Veřejná prostranství byla
vyčištěna a dále jsou udržována.
Obec Medlice provozuje veřejnou obecní knihovnu, která má v současnosti 1970 svazků
v knihovním fondu, dále nabízí veřejný přístup k internetu. Spolupracuje s Městskou
knihovnou Znojmo, z které jsou půjčovány výměnné fondy. Na Obecním úřadě bylo zřízeno
pracoviště CzechPOINTu, které je občany využíváno. Dále obec provozuje a udržuje
internetové stránky obce (www.medlice.cz) i knihovny (www.knihovnamedlice.webk.cz). Je
dbáno zvláště na pravidelnou aktualizaci těchto stránek.
V obci jsou dva místní spolky - Sbor dobrovolných hasičů Medlice a Rybářský spolek. Obec
s nimi spolupracuje při pořádání sportovních a kulturních akcí, např. tradiční pouť, obecní
ples, soutěž rybářů.

B) DOSAVADNÍ REALIZOVANÉ PROJEKTY
V tabulce č. 1 jsou uvedeny projekty realizované v minulých letech. Financovány byly
především z vlastních zdrojů.
Tabulka č. 1 Realizované akce
Zdroje financování
Rok

Akce

Celkové
náklady v Kč

dotace
od koho

oprava střechy na budově čp. 58
2007 travní traktor Husquarna

471 441,00
117 257,00

křovinořez
2008 dětské hřiště

2009

vlastní
471 441,00

Energoregion 2020 darovací smlouva

93 806,00

23 451,00

71 519,00

71 519,00

parkoviště před OÚ

335 626,00

335 626,00

oprava střechy pohostinství

536 370,50 Jihomoravský kraj

pracoviště CzechPOINT
soc. zařízení sál Kulturního domu

2010

výše

83 927,00 Min. vnitra ČR

200 000,00

336 370,50

71 337,00

12 590,00

184 550,00

184 550,00

oprava střechy na obřadní síni

18 696,00

18 696,00

výsadba kaštanů ke hřbitovu

16 800,00

16 800,00

podlaha - soc. zařízení KD

51 459,00

51 459,00

106 982,00

106 982,00

oprava soc. zařízení pohostinství
Celkem

1 994 627,50

365 143,00

1 629 484,50

C) PLÁNOVANÉ PROJEKTY
Zde uvádíme projekty k realizaci v období 2011 – 2015:
1.

Celková oprava budovy č.p. 58 – výměna oken, nové dispoziční řešení uvnitř
objektu, fasáda, bezbariérové vstupy do objektu
Náklady 3,5 milionu Kč

2.

Oprava kaple – oprava střechy a fasády
Náklady 1 milion Kč

3.

Vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace v celé obci
Náklady 20 milionů Kč

4.

Revitalizace parku u Dolního rybníka – úprava terénu, výsadba nových stromů
Náklady 1,5 milionu Kč

5.

Cesta ke hřbitovu – úprava terénu, prořezání stromů, výsadba stromů a keřů,
vyčištění studánky

6.

Náklady 500 tis. Kč
Odbahnění požární nádrže na návsi – důležitý zdroj vody při hašení požáru
Náklady 1 milion Kč

7.

Opravit pomník na návsi a křížky v okolí obce
Náklady 200 tis. Kč

8.

Oplocení a rozšíření dětského hřiště
Náklady 200 tis. Kč

9.

Výměna oken a nová fasáda na pohostinství
Náklady 200 tis. Kč

10.

Obnova vybavení sálu v kulturním domě – oprava osvětlení, nová opona na jeviště,
výmalba
Náklady 100 tis. Kč

11.

Práce v obecních lesích – průběžně

D) ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Roční rozpočet obce se pohybuje okolo 2,5 milionu Kč. Největší část příjmů tvoří příjmy
z daní, a to především DPH a daně z nemovitostí.
Obec bude maximálně usilovat o dotační prostředky z EU, Programu rozvoje venkova,
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Součástí realizovaných dílčích projektů je časový
harmonogram, který musí být s dosaženými finančními prostředky v souladu.
E) ZÁVĚR
Program obnovy venkova obce Medlice na období let 2011 – 2015 je vytvořen tak, aby
odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro
budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Tento Program obnovy venkova je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění
projektů je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních
zdrojů a v neposlední řadě i z programů fondů Evropské unie.
Tento dokument může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a finančních
možností obce Medlice. Veškeré změny v tomto programu budou projednány v zastupitelstvu
obce Medlice.

Marie Hrůzová
starostka obce Medlice

