Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 1.3.2011
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, p. Jaroslav Doležal, Ing. Jitka Krátká, p. Jan Havlena st., pí.
Milada Havelková, Ing. Iva Ryglová, MUDr. Eva Lysá, Josef Zelníček, pí. Stanislava Borůvková, Zdeňka
Loudová, Bohumil Oberreiter, František Polehla
Omluveni : Mgr. Květoslav Havlíček, Marek Nevoral
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích usnášeníschopné.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta obce pan Jan Havlena přivítáním členů zastupitelstva
a přítomných občanů. Jeho prostřednictvím byl přečten návrh programu jednání. Nikdo nepodal návrh na změnu
nebo doplnění programu jednání. Program jednání v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen 13
hlasy.
Program jednání :
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 13 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava Oborného
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 13 hlasy ověřovatele zápisu pana Františka Polehlu a paní.
Stanislavu Borůvkovou.
3. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo návrh změny územního plánu Městyse Vladislav, katastrální
území Hostákov, tak že pozemek p.č. 622/1 ve vlastnictví Městyse Vladislav bude určen jako pozemek pro
výstavbu rodinného domu. Návrh byl schválen 13 hlasy. Potřebné formality na Městském úřadu v Třebíč,
odboru Územní plán zajistí místostarosta Jaroslav Oborný.
4. Zastupitelstvo Městyse projednalo a následně schválilo uzavření kupní smlouvy o prodeji plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví prodávajícího a které bylo realizováno v rámci
stavby „Komunikace a technická infrastruktura – lokalita U Velkého kříže ve Vladislavi“, v délce 710,1 m
středotlaku a 164,7 m přípojek, společnosti JMP Net s.r.o., IČ 27689841, Plynárenská 499/1, za částku ve výši
987 650,-Kč. Převáděné plynárenské zařízení je schopno samostatného užívání na základě kolaudačního
souhlasu č.j. OV 11197/2010-49078/10/Vš ze dne 19.10.2010 vydaný stavebním úřadem v Třebíči. Kupní cena
bude uhrazena v jedné splátce do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zastupitelstvo městyse pověřuje
starostu pana Jana Havlenu k podpisu kupní smlouvy. Pro prodej PZ a výši kupní ceny se vyslovilo 13 členů
zastupitelstva Městyse Vladislav.
5. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo žádost pana Stanislava Vašíčka, Vladislav 223 o odprodej části
pozemku p.č. 1533/2, lesní pozemek v k.ú.Vladislav za účelem rozšíření stávající garáže v jeho vlastnictví. ZM
schvaluje záměr prodeje pozemku podle ust. § 39 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích 9 hlasy, zdržel se 4.
6. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo žádost pana Zdeňka Pospíšila, Družstevní 1084/21 o odprodej
nebo pronájem části pozemku p.č. 182/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Vladislav u rodinného domu čís.pop. 222 za
účelem výstavby, resp. přístavby garáže. Z důvodu nebezpečí řícení skalní stěny nacházející se v v těsné
blízkosti nad tímto pozemkem zastupitelstvo schvaluje 13 hlasy odložení rozhodnutí ve věci záměru prodeje
pozemku.
7. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo otázku rekonstrukce mostu přes řeku Jihlavu u Pazderníkova
mlýna ve Vladislavi a otázku vlastnického práva k tomuto mostu. Oprava mostu by si vyžádala neúměrné
náklady a to s přihlédnutím k tomu, že most je využíván malým počtem obyvatel obce. Starosta je názoru, že o
mostu by měli rozhodnout všichni občané formou referenda s tím, že by byli občané upozorněni na skutečnost,
že investice do opravy tohoto mostu by výrazně utlumila jiné investiční akce ve všech třech místních částech
městyse Vladislav. Pan Pazderník nesouhlasí s referendem, trvá na rekonstrukci mostu. Zastupitelstvo odkládá
rozhodnutí ve věci opravy mostu.

