Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 27.2.2019, č. ZM 3/2018-2022
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Petr Otruba, Ing. Iva Ryglová,
Jiří Zejda, František Dvořák, MUDr. Dana Augustinová, Ing. Jitka Krátká, Milada Havelková,
Mgr. Zuzana Ležáková, Pavel Havelka, Bc. Pavlína Havlenová
Omluveni : MUDr. Eva Lisá, Růžena Marténková
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 Františka Dvořáka a Bc.Pavlínu Havlenovou. Návrh byl schválen 11 členy
zastupitelstva, 2 členové se zdrželi
3. Zastupitelstvo městyse projednalo rekonstrukci tělocvičny ve Vladislavi a následně schválilo
realizaci rekonstrukce. Projektové náklady činí 9.000.000 bez 21% DPH. Do elektronického
výběrového řízení byla podána jediná nabídka a to od společnosti MACHSTAV s.r.o.,
Dobronín, Ke hřišti 202/1. Nabídková cena činí 10.249.885,32 bez 21% DPH, cena
12.402.361,24 s 21% DPH. Zahájení stavby květen 2019, ukončení konec října 2019. Městys
Vladislav požádal zároveň o dotaci na rekonstrukci tělocvičny z programů Ministerstva pro
místní rozvoj. Výsledek dotačního řízení bude znám na konci dubna. Zastupitelstvo městyse
schvaluje 13 členy zastupitelstva uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci tělocvičny ve
Vladislavi.
4. Zastupitelstvo městyse projednalo podmínky poskytnutí obecních grantů na rok 2019 a
následně byly tyto schváleny 13 členy zastupitelstva.
5. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost o finanční příspěvek:
5.1. Diecézní charity Brno, Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, zast. ředitelem oblastní
charity Třebíč Mgr. Petrem Jaškem, i.č. 44990260 (Diecézní charita Třebíč má 26 letou historii,
240 zaměstnanců, poskytuje 25 služeb s pokrytím 80% okresu Třebíč). Zastupitelstvo městyse
se usneslo pro poskytnutí příspěvku formou finančního daru ve výši 20.000,-Kč. Návrh byl
schválen 13 členy zastupitelstva.
5.2. DIANA Třebíč, o.p.s., terénní pečovatelská služba, Třebíč, Vltavínská 1346, i.č. 27668240,
zast. ředitelkou Bc. Martinou Svobodovou, DiS. Ke dnešnímu dni navštěvuje jednoho klienta
ve Vladislavi. Zastupitelstvo městyse se usneslo pro poskytnutí příspěvku formou finančního
daru ve výši 5.000,-Kč. Návrh byl schválen 13 členy zastupitelstva.

6. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost Římskokatolické farnosti Vladislav, Vladislav 49,
i.č. 64268292, zast. farářem D.PhDr. Jindřichem Zdeňkem Zdíkem Charouzem, Th.D.,
OPraem, o finanční příspěvek ve výši 75.000,-Kč na realizaci projektu „Odvodnění střech
kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi, odvlhčení zdiva drenáží – II. etapa“. V roce 2018
proběhla I. etapa v hodnotě prací 520.058,-Kč, v roce 2019 by mělo být dílo dokončeno
provedením prací v objemu 477.224,-Kč. Kostel je evidován v ústředním seznamu kulturních
památek ČR. Farnost bude zároveň žádat o poskytnutí dotace u Ministerstva kultury ČR a Kraje
Vysočina. Jednou z povinných příloh k žádosti ke Kraji Vysočina je i vyjádření obce o zajištění
spoluúčasti financování díla.
Římskokatolická farnost Vladislav dále žádá o příspěvek ve výši 10.000,-Kč na zpracování
předprojektových a projektových dokumentací na obnovu střechy, fasády, vnitřních omítek
apod., které jsou plánovány v dalších letech.
Městys Vladislav osloví Římskokatolickou farnost Vladislav s žádostí o převod vlastnického
práva k části pozemku p.č.st. 55 v katastrálním území Vladislav, na kterém má městys
vybudované parkoviště popř. zpevněnou plochu a k části pozemku p.č. 132/1 v katastrálním
území Vladislav, na který z části zasahuje stavba na hřišti mateřské školy a o který je rozšířena
zahrada mateřské školy.
Rozhodnutí ve věci se odkládá na dobu po odpovědi ze strany Římskokatolické farnosti
Vladislav.
7. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost spolku Sakum Prdum, i.č. 04689801, Vladislav
295, zast. paní Kamilou Řezáčovou, o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč na
pořádání pátého ročníku festivalu Vandrobraní ve dnech 16. a 17. 8.2019 v sokolovně ve
Vladislavi. Festival navštívilo v posledním ročníku 300 návštěvníků. V době trvání festivalu je
zorganizována minivýstava historických fotografií městyse Vladislav a po celé sobotní
odpoledne se část pořadatelského týmu věnuje dětem v rámci soutěží a výtvarného koutku.
V rámci programu se konají také soutěže pro dospělé a večerní slosování vstupenek. Ze strany
návštěvníků a účinkujících je konstatována chvála především na organizaci a kvalitu festivalu,
celkový program, čistotu areálu a program pro děti a dospělé.
Účinkující v pátek : Aleš Petržela, Alibaba, hlavní večerní skupiny Roháči, FT prim, Marien
Účinkující v sobotu : Sakum Prdum, Stativ, Spolektiv, Pětník, Sem Tam, BPT, rené Souček,
Žamboši, hlavní večerní skupiny Jananas, Ivan Hlas Trio, DoCukru
Celkový rozpočet festivalu:
Reklama 10.000,-Kč, Skupiny 150.700,-Kč, Zvuk 12.000,-Kč, Nájem areálu 5.000,-Kč, OSA
5.500,-Kč.
V případě poskytnutí příspěvku by Městys Vladislav byl uveden jako sponzor formou loga na
celorepublikově šířených plakátech a letácích a vystavením banneru po oba dva dny na festivale
a vystavením loga na stránkách spolku.
Zastupitelstvo městyse se usneslo pro poskytnutí příspěvku formou finančního daru ve výši
10.000,-Kč. Návrh byl schválen 13 členy zastupitelstva.
8. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost TJ Vladislav, spolek, i.č. 47443871, Vladislav č.p.
246, zast. předsedou panem Martinem Otrubou, o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
oslav 90 let fotbalového oddílu ve Vladislavi.
Zastupitelstvo městyse se usneslo pro poskytnutí příspěvku formou finančního daru ve výši
10.000,-Kč. Návrh byl schválen 13 členy zastupitelstva.

