Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 6.3.2013
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doleţal, Ing. Jitka Krátká, Mgr.
Květoslav Havlíček, František Polehla, Zdeňka Loudová, Jan Havlena st., MUDr. Eva Lisá,
Marek Nevoral, Milada Havelková, Stanislava Borůvková, Marek Nevoral
Omluveni : Josef Zelníček, Bohumil Oberreiter
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 níţe uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen 12 hlasy.
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 12 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava
Oborného.
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 12 hlasy ověřovatele zápisu Jan Havlena a
František Polehla. Návrh byl schválen 12 členy zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo městyse projednalo ţádost pana Michala Krajla, Vladislav 97 o odprodání
části pozemku p.č. 495/3 v k.ú. Vladislav. Tato část pozemku přímo sousedí s domem čís.pop.
136 na st.p.č. 142 a podle ţádosti tento pozemek slouţí jako přístup k jednotlivým částem
domu čís. pop. 136. Přílohou ţádosti je snímek KM s orientačním zákresem poţadované části.
Rada nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku z důvodu, ţe se jedná o jediný pozemek,
který spojuje ulici Smrckou a Brněnskou. Proti záměru prodat pozemek 12 členů ZM, zdrţel
se 1.
4. Zastupitelstvo městyse projednalo ţádost pana Jaroslava Navrátila, Hostákov 54 o
odprodání pozemku p.č. 1601/28 o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 1601/29 o výměře 58 m2
v katastrálním území Hostákov. Tato pozemky má v dlouhodobém uţívání, pozemek p.č.
1601/28 je oplocený a uţíván jako zahrádka a dvorek, pozemek p.č. 1601/29 je zastavěn
drobnými stavbami, které plní doplňkovou funkci k rodinnému domu čís. pop. 54. Přílohou
ţádosti je snímek KM na poţadované pozemky. Pro záměr prodat pozemky členů 13 ZM.
5. Zastupitelstvo městyse projednalo ţádost pana Vlastimila Krátkého, Stříţov 12 o odprodej
části pozemku p.č. 58 v k.ú. Stříţov u Třebíče o výměře cca 276 m2. Důvod ţádosti není
uveden. Pozemek je ţadatelem dlouhodobě uţíván na základě nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo městyse 13 hlasy nesouhlasí se záměrem prodat poţadovanou část pozemku
p.č. 58.

6. Zastupitelstvo městyse projednalo ţádost pana Tomáše Charváta, Třebíč, Nerudova 484/4,
o odprodej části pozemku p.č. 1588/2, p.č. 1589 a p.č. 132 v k.ú. Vladislav za účelem
výstavby malé vodní elektrárny. Přílohou ţádosti je snímek z KM s orientačním zákresem
poţadované části. Ţadatel je vlastníkem sousední budovy postavené na st.p.č. 58/2, st.p.č.
58/3 a pozemků p.č. st.58/1 st.58/2. Shora uvedené obecní pozemky dnes slouţí jako zahrada
za mateřskou školkou pro potřeby dětí z MŠ, na těchto pozemcích je také umístěno zařízení
dětského hřiště. Rada nedoporučuje schválit záměr prodeje části shora uvedených
nemovitostí. Proti záměru prodat pozemek 13 členů ZM.
7. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo odkoupení pozemku p.č. 1539/7
ostatní plocha – silnice v katastrálním území Vladislav a to za předpokladu, ţe vlastník
pozemku bude mít zájem tento pozemek odprodat. Pozemek je ve vlastnictví JMP Net, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Brno, IČ 27689841 a nachází se na něm stavba přečerpávací stanice pro
čistírnu odpadních vod, která byla na tomto pozemku vystavěna v rámci investiční akce
Kanalizace a ČOV Vladislav. Zastupitelstvo městyse dále schvaluje kupní cenu, která bude
zjištěna na základě znaleckého posudku. Koupi pozemku bylo schváleno 13 členy ZM.
8. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí Závěrečný účet hospodaření a audit hospodaření
Svazku obcí „Skládka TKO“ za rok 2012. Bere na vědomí 13 členů ZM.
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Svazku obcí „Skládka TKO“ na rok 2013. Návrh
rozpočtu byl schválen 13 členy ZM.

