Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 10.4.2019, č. ZM 4/2018-2022
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Petr Otruba, Ing. Iva Ryglová,
Jiří Zejda, František Dvořák, Ing. Jitka Krátká, Milada Havelková, Pavel Havelka, Bc. Pavlína
Havlenová, Růžena Marténková, v 17:25 se dostavila MUDr. Dana Augustinová
Omluveni : MUDr. Eva Lisá, Mgr. Zuzana Ležáková,
Přítomno: 12 členů zastupitelstva, program byl schválen 12 členy zastupitelstva
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
usnášeníschopné. Program jednání byl schválen 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 paní ing. Jitku Krátkou a Jaroslava Doležala. Návrh byl schválen 11 členy
zastupitelstva, 1 se zdržel.
3. Změna územního plánu obce v části změny trasy koridoru obchvatu městyse Vladislav. Bližší
informace o plánované výstavbě obchvatu, zpracování územního plánu a realizaci stavby
obchvatu podala ing. Marie Tesařová, ředitelka ŘSD za kraj Vysočina, ing. Tachovský za
projekční firmu zpracovávající projektovou dokumentaci stavby obchvatu, za projekční
kancelář zpracovávající návrh územního plánu ing. arch. Milan Grygar a ing. Lukáš Petr, za
zpracovatele územního plánu zástupci Městského úřadu Třebíč, odboru územního plánování
Ing. Martina Macková a Mgr. Jana Sklenářová.
Ing. Tachovský podal informace o otázkách ekonomiky stavby obchvatu, na kterých závisí
budoucí realizace stavby obchvatu. Jediným řešením, aby byl obchvat ekonomicky
realizovatelný je zkrácení délky trasy obchvatu.
Zastupitelstvo městyse projednalo nový návrh trasy koridoru a následně jej schválilo 12 členy
zastupitelstva městyse, proti 1 člen zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo Memorandum o partnerství a vzájemné
spolupráci na přípravě a realizaci projektu „Cyklostezka Třebíč –Vladislav-Náměšť nad
Oslavou“. Strany memoranda Město Třebíč, Městys Vladislav, Město Náměšť nad Oslavou,
Obec Číměř, Obec Koněšín, Obec Okarec, Obec Sedlec, Obec Studenec, Obec Vícenice u
Náměště nad Oslavou, Hana Žáková, senátorka za obvod č.53 Třebíč a Regio 2020, z.s., i.č.
01398628, zast. Bc. Alešem Kratinou. Cílem partnerství je vytváření synergického efektu při
rozvíjení projektu „Cyklostezka Třebíč – Vladislav - Náměšť nad Oslavou“ pro obyvatele města
Třebíče, městyse Vladislav, města Náměšť nad Oslavou a obcí Číměř, Koněšín, Okarec, Sedlec,
Studenec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, ale i pro další uživatele cyklistické a pěší dopravy.

O přistoupení k memorandu rozhodlo zastupitelstvo Městyse Vladislav usnesením č. 4/20182022. Přistoupení k memorandu bylo schváleno 13 členy zastupitelstva městyse Vladislav.
5. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo návrh bezúplatného převodu vlastnického práva
k pozemkům p.č. 1546/7 o výměře 39 m2, p.č. 1546/19 o výměře 362 m2 a p.č. 1546/20 o
výměře 51 m2 v katastrálním území Vladislav do vlastnictví ŘSD, s.p.o.
Na pozemcích shora uvedených 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 uvedeným pozemkům na ŘSD s.p.o. byl
schválen 13 členy zastupitelstva.
6. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo a následně 13 členy zastupitelstva schválilo
Rozpočtové opatření č. 2/2019.
7. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,-Kč fyzické osobě Bc. Pavlíně Havlenové, Vladislav na sportovní činnost v disciplínách
TFA a FCC na sezónu 2019 a dále na reprezentaci SDH Vladislav a Městyse Vladislav.
V loňském roce se Pavlína Havlenová zúčastnila:
- závodů Krajské kola TFA a dalších závodů TFA v České republice
- mezinárodních závodů FCC (Firefighter Combat Challenge) 2.místo na mistrovství Evropy
v Mosel, 3.místo ve smíšených tandemech na ME a 1. místo v ženských tandemech na ME.
Největším úspěchem byl závod Mistrovství světa v USA v Sacramentu a s ním spojený vstup
do prestižního závodnického FCC klubu – Lion´s Den určené pro závodníky a závodnice, kteří
pokoří stanovený časový limit pro příslušnou kategorii, kdy u žen je limit 3:00 min. V sezóně
2019 plánuje účast na Mistrovství Evropy – Slovinsko, Mistrovství světa – Montgomery USA
( žadatelce bude předáno čestné členství v Lion´s Den) a dalších závodů v tuzemsku a Evropě.
Návrh na poskytnutí finančního daru byl schválen 12 členy zastupitelstva, 1 člen se zdržel.

