Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 27.6.2012
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Ing. Jitka Krátká, Mgr. Květoslav Havlíček,
Josef Zelníček, František Polehla, Zdeňka Loudová, Jan Havlena st., MUDr. Eva Lisá, Bohumil Oberreiter,
Stanislava Borůvková, Marek Nevoral,
Omluveni : Milada Havelková, Ing. Iva Ryglová,
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst.3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích usnášeníschopné.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse zahájil starosta obce 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.
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 13 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava Oborného.
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 13 hlasy ověřovatele zápisu Ing. Jitku Krátkou a Bohumila
Oberreitera. Návrh byl schválen 13 členy zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a následně 13 hlasy schválilo prodej pozemku p.č. 500/45 orná
půda o výměře 787 m2 v lokalitě U Velkého kříže v katastrálním území Vladislav, za účelem výstavby rodinného
domu za kupní cenu 400,-Kč/m2. Zastupitelstvo současně schvaluje uzavření smlouvy o věcném právu
předkupním ve prospěch Městyse Vladislav. Kupující manželé Jan a Dagmar Nejerálovi, Třebíč, Ivana
Olbrachta 650/2. Prodej pozemku a uzavření smlouvy o věcném právu předkupním bylo schváleno 13 členy
zastupitelstva městyse Vladislav.
5. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a 13 hlasy schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1618/1
v k.ú. Hostákov. Část tohoto pozemku je součástí rybníka p.č. 69 ve vlastnictví pana Josefa Havleny, Hostákov
42. Žadatel pan Josef Havlena, Hostákov 42 má zájem narovnat vlastnické právo k tomuto pozemku.
Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr obce prodat nemovitý majetek 13 hlasy. Zastupitelsvo dále určuje, že
veškeré náklady spojené s realizací prodeje pozemku hradí v plné výši zájmece ( např. geometrické zaměření,
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí apod.)
6. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a 13 hlasy schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 51/1 v k.ú.
Střížov nad Jihlavou. Na části pozemku p.č. 51/1 je vybudována studna a pozemek okolo je dlouhodobě
využíván žadatelem panem Arnoštem Krátkým, Třebíč, Budíkovická 43/24. Zastupitelstvo městyse schvaluje
záměr obce prodat nemovitý majetek 13 hlasy. Zastupitelsvo dále určuje, že veškeré náklady spojené s realizací
prodeje pozemku hradí v plné výši zájmece ( např. geometrické zaměření, správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí apod.)
7. a) Zastupiteltsvo Městyse Vladislav schvaluje celoroční hospodaření městyse za rok 2011 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011 bez výhrad. Schváleno 13 hlasy.
b) Schvaluje celoroční hospodaření ekologického mikroregionu za rok 2011 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok 2011 bez výhrad. Schváleno 13 hlasy.
8. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 12 1012 s firmou GEOMIN družstvo, IČ 60701609, Jihlava, Znojemská
78, na vypracování projektové dokumentace na sanaci skalní stěny ve Vladislavi směrem k provozu TANEX a.s.
potřebné k žádosti o dotaci z fondu OPŽP, prioritní osy 6, oblast 6.6. – Prevence sesuvů a skalních řícení,
monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů. Částka za
zpracování projektové dokumentace činí 64 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu 13 hlasy a
pověřuje starostu pana Jana Havlenu k podpisu smlouvy.

9. Zastupitelstvo Mětyse Vladislav 13 hlasy schvaluje, že úhrady za poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, budou vybírány ve výši, kterou stanovení Instrukce
286/2011-OT-OSV Ministerstva spravedlnosti ze dne 17.července 2011, kterou se stanoví sazebník úhrad za
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Na podkladě této instrukce bude upraven sazebník
uveřejněný na webových stránkách obce.
10. Zastupitelstvo městyse projednalo otázku vybudování páteřní optické sítě, resp. podíl na realizaci projektu
„Regionální síť mikroregionu Horácko“. Optická sít bude poskytoval služby jako internet, bezpečností kamerový
systém, kabelovou televizi, hlasové služby apod. Celkové náklady na vybudování činí cca 50 000 000,-Kč, podíl
obcí 7,5% (3 750 000,-Kč), dotace krajská 7,5%, zbylé náklady hradí dotace z fondů EU 42.5 mil Kč.
Vlastníkem optické sítě bude Mikroregion Horácko, garantem provozních nákladů je Kraj Vysočina.
Mikroregion Horácko bude následně nabízet kapacitu optické sítě operátorům, kteří budou nabízet
prostřednictvím OS své služby. Optický kabel by byl v našem případě přiveden do budovy základní školy (
radnice, mateřská škola apod.) a následně bude signál šířen prostřednictvím WIFI sítě. Počet obcí zařazených do
projektu je celkem 13. Podíl Městyse Vladislav 532,-Kč na občana, platba je realizována do dvou roků. Podíl
313 000,-Kč na rok 2012, stejná částka na rok 2013. Veškeré náklady spojené s vybudováním jsou způsobilé
výdaje a jsou součástí celkových nákladů. Zastupitelstvo městyse se usneslo na přistoupení Městyse Vladislav
k tomuto projektu a účast na finanční spoluúčasti. Pro 13 členů zastupitelstva městyse.

