Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 28.6.2013
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Mgr. Květoslav Havlíček,
Zdeňka Loudová, Jan Havlena st., Marek Nevoral, Milada Havelková, Ing. Iva Ryglová, Josef
Zelníček, Stanislava Borůvková, Ing. Jitka Krátká, Bohumil Oberreiter
Omluveni : MUDr. Eva Lisá, František Polehla
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 přednesen 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 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava
Oborného.
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje hlasy ověřovatele zápisu Jana Havlenu st. a
Bohumila Oberreitera.
3. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje prodej pozemků p.č.st. 429 o výměře 7 m 2 a
p.č.st.422 o výměře 8 m2, obě zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Vladislav,
žadateli E.ON Distribuce, a.s. Pozemky se nacházejí pod stavbami trafostanic ve vlastnictví
žadatele. Zastupitelstvo dále schvaluje prodejní cenu ve výši 400,-Kč/m2. Veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva k pozemkům hradí kupující. Pro 13 členů ZM.
4. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo a následně schválilo úpravu rozpočtu městyse
na rok 2013 a to ke kalendářnímu měsíci červen 2013. Pro 13 členů ZM.
5. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo revokaci bodu č. 3 usnesení
zastupitelstva ze dne 27.5.2013, týkajícího se uzavření smlouvy č. 1033742-2013-SPPD o
podpoře prodeje uzavřenou mezi Heineken Česká republika, a.s., U Pivovaru 1, Krušovice, IČ
45148066, na podkladě které měla firma poskytnout městysi Vladislav finanční částku ve výši
500 000,-Kč na podporu prodeje a podepsání blankosměnky k zajištění částky ve výši
500 000,-Kč v případě nesplnění smluvních podmínek nebo části těchto podmínek. Pro 13
členů ZM.
6. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost Aloise Kaila, Číměř 22 o odprodej pozemku p.č.
451/28 o výměře 173 m2 v katastrálním území Vladislav, který se nachází mezi pozemky p.č.
451/8 a 451/24 ve vlastnictví žadatele. Uvedený pozemek je žadatelem dlouhodobě užíván a
odkoupením chce žadatel narovnat vlastnické právo k tomuto pozemku. K pozemku p.č.
451/28 není jiný přístup než z pozemků ve vlastnictví žadatele. Zastupitelstvo městyse
schvaluje záměr prodeje pozemku podle § 39 zák.č. 128/2000 Sb. Pro 13 členů ZM.

7. a) Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje celoroční hospodaření městyse za rok 2012
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012
bez výhrad. Schváleno 13 hlasy.
b) Schvaluje celoroční hospodaření Vladislav - ekologického mikroregionu za rok 2012
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření mikroregionu za rok
2012 bez výhrad. Schváleno 13 hlasy.
8. Zastupitelstvo městyse zrušuje Vladislav - ekologický mikroregion a pověřuje člena
zastupitelstva Mgr. Květoslava Havlíčka k vyřízení potřebných formalit potřebných ke
zrušení a likvidaci majetku mikroregionu. Schváleno 13 hlasy.
9. Zastupitelstvo městyse schvaluje Závěrečnou zprávu o hospodaření Základní a mateřské
školy Vladislav za rok 2012. Schváleno 13 hlasy.
10. Zastupitelstvo městyse
-

Projednalo návrh Změny č. 3 územního plánu Vladislav – opatření obecné povahy,
předložené k vydání, včetně jejich odůvodnění

-

Ověřilo, že Změna č. 3 územního plánu obce Vladislav není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu

-

Bere na vědomí, že při pořizování Změny č. 3 územního plánu obce Vladislav nebyly
uplatněny žádné připomínky

-

Bere na vědomí, že proti návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Vladislav nebyla
vznesena žádná námitka. Návrh rozhodnutí o námitkách tedy nebyl zpracován.

Zastupitelstvo Městyse Vladislav v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. x) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a zmocněné § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění vydává Změnu č. 3
územního plánu obce Vladislav - opatření obecné povahy.
11. Zastupitelstvo městyse schvaluje koupi pozemku p.č. 1539/7 ostatní plocha o výměře 142
m2 v katastrálním území Vladislav od vlastníka JMP Net, s.r.o., Brno, Plynárenská 499/1, IČ
27689841 za cenu 10508,-Kč s úhradou nákladů ve výši 2400 za vypracování znaleckého
posudku o ceně pozemku a správního poplatku ve výši 1000,-Kč za zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Na pozemku se nachází stavba přečerpávací stanice ČOV
Vladislav. Potřebné formality zajistí kancelář starosty. Schváleno 13 hlasy.

