Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 19.6.2019, č. ZM 5/2018-2022
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Petr Otruba, Ing. Iva Ryglová,
František Dvořák, MUDr. Dana Augustinová, Ing. Jitka Krátká, Milada Havelková, Mgr.
Zuzana Ležáková, Pavel Havelka, Bc. Pavlína Havlenová, MUDr. Eva Lisá, Růžena
Marténková
Omluveni : Jiří Zejda, Dana Augustinová
Přítomno: 13 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
usnášeníschopné. Program jednání byl schválen 13 členy zastupitelstva.
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 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 pana Petra Otrubu a paní Růženu Marténkovou. Návrh byl schválen 11 členy
zastupitelstva, 2 členové se zdrželi.
3. Zastupitelstvo městyse potvrzuje zajištění vlastních finančních zdrojů k financování nákupu
dopravního automobilu z dotačního titulu 014D24100 9350 Vladislav – Dopravní automobil
s požárním přívěsem nákladním v celkové výši 970 000,-kč.Schváleno 13 členy zastupitelstva
4. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření městyse a
závěrečný účet městyse Vladislav za rok 2018 s výhradou. Schváleno 13 členy zastupitelstva.
5. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo Účetní závěrka k 31.12.2018. Schváleno 13
členy zastupitelstva.
6. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost Římskokatolické farnosti Vladislav o poskytnutí
finančního daru ve výši 85.000,-Kč na akci odvlhčení kostela ve Vladislavi.
Poskytnutí finančního daru nebylo schváleno: pro 7 členů zastupitelstva, proti 3, zdrželi se 3
členové zastupitelstva.
7. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo návrh bezúplatného převodu vlastnického práva
k pozemku p.č. 1546/1 o výměře 761 m2 v katastrálním území Vladislav do vlastnictví ŘSD,
s.p.o.
Na pozemku p.č. 1546/1 se ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku státu do vlastnictví obcí, nacházela stavba silnice I/23 ve vlastnictví státu
s příslušností právem hospodaření Správě a údržbě silnic Jihlava. Rozhodnutím ministra
dopravy a spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 28.6.2001 přešla příslušnost hospodaření ke stavbám
silnic I. třídy se součástmi, příslušenstvím a souvisejícími pozemky ke dni 1.7.2001 ze Správ a

údržeb silnic na Ředitelství silnic a dálnic ČR, městys Vladislav tedy s těmito pozemky nemohl
žádným způsobem ve smyslu ust. §1 zákona č. 172/1991 Sb. hospodařit. Vlastnické právo
k těmto pozemkům nabyla Správa a údržba silnic Jihlava a následně jejich právní nástupce
Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o., přímo ze zákona. Přechodem vlastnického práva z Městyse
Vladislav na ŘSD, s.p.o., dochází pouze k naplnění dikce zákona č. 172/1991 Sb. Uvedené
pozemky jsou v terénu součástí silnice I/23.
Návrh na převedení vlastnického práva ke shora uvedeného pozemku do vlastnictví ŘSD s.p.o.
byl schválen 13 členy zastupitelstva.
8. Projednalo a následně schválilo smlouvu o spolufinancování projektové dokumentace
„Cyklostezka Třebíč – Vladislav“ mezi Městem Třebíč a Městysem Vladislav. Na podkladě
této smlouvy poskytne městys finanční prostředky ve výši 247933.88 bez DPH. Zbývající
částku o částky celkových předpokládaných nákladů 826 446.28 bez DPH hradí Město Třebíč.
Uzavření smlouvy bylo schváleno 13 členy zastupitelstva.

