Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 3.9.2018, č. ZM 19/2014-2018
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Růžena Marténková, Petr
Otruba, Ing. Iva Ryglová, MUDr. Eva Lisá, Jiří Zejda, Jiří Texl
Omluveni : ing. Jitka Krátká, František Dvořák, Milada Havelková, Josef Zelníček, Mgr.
Zuzana Ležáková, Pavel Havelka,
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
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 9 členy zastupitelstva městyse.
1. Starosta městyse Vladislav jmenoval zapisovatele zápisu z jednání zastupitelstva městyse
Vladislav pana Jaroslava Oborného.
2. Zastupitelstvo městyse Vladislav na návrh starosty schvaluje ověřovatele zápisu z jednání
zastupitelstva, paní ing. Ivu Ryglovou a MUDr. Evu Lisou. Návrh byl schválen 9 členy
zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo bezúplatný převod pozemků p. č.
1547/3 o výměře 4648 m2 a p. č. 1547/4 o výměře 330 m2 s druhem pozemku ostatní plocha –
ostatní komunikace, v katastrálním území Vladislav, do vlastnictví Kraje Vysočina a to
z důvodu, že se na těchto pozemcích nachází stavba silnice 3/39014, která spojuje obce
Vladislav a Smrk. Vlastníkem silnice II. a III. třídy je na základě ust. § 9 zák.č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, kraj. Převodem vlastnického práva k pozemkům do vlastnictví kraje
se tak sjednotí vlastnický režim pozemku a stavby silnice. Bezúplatný převod byl schválen 9
členy zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo městyse 9 hlasy schvaluje
-veřejnoprávní smlouvu č. 4/2018 o poskytnutí dotace mezi Městysem Vladislav, jako
poskytovatelem a SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Hostákov, i.č. 642 69 825, Hostákov 48,
zast. Pavlem Mejzlíkem, starostou sboru. Na základě smlouvy je poskytována dotace ve výši
9.552,-Kč na zakoupení přívěsu - VZ-23 N1, 750 kg, V-OJ/CZ na hasičskou výzbroj a výstroj.
-veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018 o poskytnutí dotace mezi Městysem Vladislav, jako
poskytovatelem a Římskokatolickou farností Vladislav, i.č.642 68 292,Vladislav 49,
zast.Zdeňkem Charouzem,farářem farnosti Vladislav. Na základě smlouvy je poskytována
dotace ve výši 75.000,-Kč na odvlhčení části kostela ve Vladislavi.
5. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávy kontrolního výboru č. 9 ze dne 14.3.2018, č.
10 ze dne 30.5.2018 a č. 11 ze dne 29.8.2018
6. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávy finančního výboru ze dne 7.6.2018 a ze dne
11.7.2018

Různé :
V rámci různého proběhla diskuse týkající se opakujícího se zápachu z provozu TANEX a.s.
Ředitelka firmy TANEX a.s., paní Mokrišové informovala občany o současném stavu
v provozu TANEX a.s. a ví, že si občané si ztěžují na zápach. Paní ředitelka dále informovala
občany o plánovaných investicích, kdy by mělo dojít k výrazné eliminaci vznikajícího zápachu.
Současní majitelé jsou ochotni investovat do technologií. Od roku 2011 bylo do modernizace
provozu investovány značné částky. Veškeré nové technologie splňují požadavky na ochranu
životního prostředí. Nepříjemný stav v letních měsících roku 2018 byl zapřičiněn
nahromaděním suroviny na zpracování a samozřejmě i nepříznivými klimatickými podmínkami
( velké horko v letních měsících 2018 ), které jenom zápach umocnily. Informovala, že firma
musí odebírat nasmlouvaný materiál a z důvodu výpadku části provozu se tento materiál
nahromadil ve větším množství a nebylo ho možno průběžně zpracovávat, což bylo také
příčinou zvýšené intenzity zápachu. V plánu je, že veškerý materiál nově dovezený bude
okamžité zpracován. V současné době se řeší s projektanty skladování surovin – přečerpávání
do uzavřených prostor. Dále uvedla, že provoz firmy je z hlediska ochrany životního prostředí
pod dozorem České inspekce životního prostředí, krajského úřadu, Povodí Moravy apod.
Problém se zvýšenou intenzitou zápachu by měl být vyřešen v rámci investic do staveb a
technologií v provozu TANEX během 2 až 3 roků.
p. František Svoboda a pan Pavel Jura upozornili na obtěžující hluk z provozu TANEX a žádají,
aby alespoň v době nočního klidu byl vypínán zdroj tohoto hluku. Paní ředitelka Mokrišová
uvedla, že prozatím neví z jakého zdroje z provozu by mohl tento hluk vycházet, ale přislíbila,
že se bude touto stížností zabývat a následně bude informovat pana starostu o zdroji hluku,
pokud tedy vychází z provozu firmy a způsobu řešení.
Na dotaz občanů, proč se neinvestuje nejprve do odstranění zápachu odpověděla paní ředitelka,
že aby mohly být dopraveny a umístěny rozměrově značně velké nové technologie, tak musí
nejprve dojít k demolici starých staveb, aby byl uvolněn prostor.

