Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 7.4.2011
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, 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, p. Marek Nevoral, Mgr. Květoslav Havlíček, p. Jaroslav Doležal
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 15
hlasy.
Program jednání :
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 15 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava Oborného
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 13 hlasy ověřovatele zápisu, pana Jana Havlenu st. a pana Marka
Nevorala, 2 se zdrželi
3. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo návrh změny územního plánu Městyse Vladislav, katastrální
území Hostákov, tak že pozemek PK p.č. 82 ve vlastnictví Městyse Vladislav bude do budoucna určen jako
pozemek pro lokalitu – přírodní krajinný prvek. Návrh byl schválen 15 hlasy. Potřebné formality na Městském
úřadu v Třebíč, odboru Územní plán zajistí místostarosta Jaroslav Oborný.
4. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a následně schválilo Obecně závazné vyhlášky v předloženém
znění se změnami projednanými na jednání zastupitelstva, zejména potom OZV týkající se poplatku za užívání
veřejného prostranství a místního poplatku za provoz výherních hracích automatů. Změna obecně závazné
vyhlášky upravující místní systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní
komunálních odpadů byla schválena 15 hlasy, změna obecně závazné vyhlášky upravující místní poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení byla schválena 15 hlasy, obecně závazná
vyhláška upravující poplatek ze psů byla schválena 15 hlasy a změna obecně závazné vyhlášky upravující místní
poplatek za využívání veřejného prostranství byla schválena 15 hlasy.
5. Zastupitelstvo městyse projednalo záměr prodeje pozemků p.č. 500/51, 500/62 a 500/65 v lokalitě U Velkého
kříže. Zájemce Kraj Vysočina má zájem na těchto pozemcích vystavět dva bezbariérové rodinné domky pro
mentálně postižené klienty. Záměrem umístění klientů do rodinných domků je sociální začlenění těchto osob do
společnosti a standardního způsobu života. Jednalo by se o umístění klientů z ústavu v Jinošově. Městys
Vladislav neponese žádné náklady s provozem těchto RD. Záměr obce se odkládá do doby zjištění o jaký stupeň
mentálního postižení klientů se jedná.
6. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a následně schvalilo zpracování nového územního plánu, jak jak
ukládá od roku 2015 novela zákona. Zadání zpracování nového územního plánu bylo schváleno 15 hlasy.
Zastupitelstvo městyse schvaluje zástupce k jednání s Městským úřadem, oddělením Územního plánování
v osobách Bc. Jaroslav Oborný a Jan Havlena.

