Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 17.6.2020, č. ZM 10/2018-2022
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Ing. Iva Ryglová, MUDr. Dana Augustinová,
Jaroslav Doležal, Milada Havelková, František Dvořák, Růžena Marténková, Mgr. Pavlína
Havlenová, Petr Otruba, Ing. Jitka Krátká
Omluveni : Jiří Zejda, Pavel Havelka, Mgr. Zuzana Ležáková, MUDr. Eva Lisá
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. Program a změna programu jednání v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně
schválen 11 členy zastupitelstva městyse včetně bodů č. 10 a č. 11 doplněné na návrh
místostarosty.
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. Přezkoumání hospodaření za rok 2019
4. Závěrečný účet za rok 2019
5. Účetní závěrka k 31.12.2019
6. Projednání žádosti Charity Třebíč o finanční příspěvek
7. Převod pozemků od Římskokatolické farnosti Vladislav
8. Směna pozemků v katastrálním území Hostákov
9. Zařazení území obce do územní působnosti MAS Podhorácko
10. Přijetí daru – pozemku p.č. 1479/5 v katastrálním území Hostákov
11. Dodatek ke smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace „Cyklostezka Třebíč –
Vladislav“
12. Diskuse
Navržený program jednání byl schválen členy zastupitelstva.
************
Zastupitelstvo městyse projednalo návrh místostarosty o doplnění programu jednání o
bod č. 10 přijetí daru pozemku p.č. 1479/5 v katastrálním území Hostákov a bodu č. 11
projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace
„Cyklostezka Třebíč – Vladislav“.
Návrh na doplnění programu jednání byl schválen 11členy zastupitelstva.
1. Starosta městyse Vladislav jmenoval pana Jaroslava Oborného zapisovatelem zápisu z
jednání zastupitelstva městyse Vladislav.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo městyse Vladislav na návrh starosty schvaluje paní ing. Jitku Krátkou a paní
Růženu Marténkovou za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva městyse Vladislav.
Pro: 9, proti: 0, zdržel se: 2

3. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření městyse
Vladislav za rok 2019.
Pro: 11 členy zastupitelstva, proti: 0, zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo městyse projednalo a schválilo závěrečný účet městyse Vladislav za rok 2019,
s výrokem bez výhrad. Schváleno 11 členy zastupitelstva.
Pro:11, proti: 0, zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo Městyse Vladislav projednalo a následně členy zastupitelstva schválilo účetní
závěrku Městyse Vladislav za rok 2019.
Pro:11, proti: 0, zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo městyse projednalo žádost Diecézní charity Brno, oblastní charity Třebíč,
Leopolda Pokorného 15, o poskytnutí daru ve výši 40.000,-Kč. Zastupitelstvo městyse
schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-Kč.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo a následně schválilo návrh darovací smlouvy
uzavřenou mezi Římskokatolickou farnosti Vladislav, Vladislav 49, i.č. 64268292, zast.
farářem D.PhDr. Jindřichem Zdeňkem Zdíkem Charouzem, Th.D., OPraem, jako dárcem a
Městysem Vladislav, jako obdarovaným, o převodu vlastnického práva k části pozemku p.č.st.
55 v katastrálním území Vladislav, na kterém má městys vybudované parkoviště a zpevněnou
plochu. Na základě geometrického plánu č. 702-4/2019 se jedná o pozemek p.č. 1655 o výměře
12 m2, p.č. 1656 o výměře 60 m2 a p.č. 1657 o výměře 75 m2.
Pro:11 proti: 0, zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo záměr směnit část pozemku ve vlastnictví
Městyse Vladislav p.č. 1601/1 ostatní plocha v katastrálním území Hostákov v geometrickém
plánu č. 238-4/2019 označenou nově jako p.č. 1601/35 o výměře 38 m2 za pozemky p.č.
1601/31 o výměře 16 m2, p.č. 1656 o výměře 11 m2 a za část pozemku st.p.č. 44 v geometrickém
plánu označenou jako p.č. 1661 o výměře 3 m2 ve vlastnictví pana Z.K. Kučery. Směnou dojde
k majetkoprávnímu vypořádání vlastnictví pozemku a uvedení do souladu stavu skutečného se
stavem právním. Pozemky p.č. 1661, p.č. 1601/31 a p.č. 1656 jsou v terénu využívány jako
přístupová cesta k domu čís. pop. 1 v Hostákově. Pozemek p.č. 1601/35 nacházející se před
domem č.p. 30 je naproti tomu využíván vlastníkem tohoto rodinného domu.
Zastupitelstvo městyse Vladislav se usneslo na uzavření směnné smlouvy.
Pro:11, proti: 0, zdržel se: 0
9. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo a následně schválilo zařazení území Městyse
Vladislav do územní působnosti MAS Podhorácko na programové období 2021-2027.
Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0
10. Zastupitelstvo městys projednalo nabídku daru od fyzické osoby ( p. M.S.) na převod
vlastnického práva k pozemku p.č. 1479/5 ostatní plocha o výměře 1864 m2 v katastrálním
území Hostákov.
Zastupitelstvo městyse Vladislav se usneslo na přijetí daru.
Pro:11, proti: 0, zdržel se: 0
11. Zastupitelstvo městyse projednalo dodatek č. 1 uzavřený mezi Městem Třebíč, Karlovo
nám. 104/55, i.č. 29069, zast. starostou mgr. Pavlem Pacalem a Městysem Vladislav ke

Smlouvě o spolufinancování projektové dokumentace „Cyklostezka Třebíč – Vladislav“, na
podkladě kterého se mění termín pro zajištění pořízení kompletní projektové dokumentace, kdy
se v článku III. odst. 1 se datum 30.6.2020 nahrazuje datem 31.12.2020.
Pro:11, proti: 0, zdržel se: 0
Ověřovatelé:
Ing. Jitka Krátká

Růžena Marténková

