Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 27.1.2020, č. ZM 13/2018-2022
Přítomni: Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Ing. Iva Ryglová, Jaroslav Doležal, Milada
Havelková, František Dvořák, Růžena Marténková, Mgr. Pavlína Havlenová, Jiří Zejda, Mgr.
Zuzana Ležáková
Omluveni: Ing. Jitka Krátká, MUDr. Dana Augustinová, MUDr. Eva Lisá, Pavel Havelka, Petr
Otruba
Zastupitelstvo Městyse Vladislav je podle § 92 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
usnášeníschopné.
Veřejné zasedání zastupitelstva městyse zahájil v 17:00 hodin starosta obce Jan Havlena
přivítáním členů zastupitelstva a přítomných občanů. Jeho prostřednictvím byl přednesen návrh
programu jednání.
Místostarostou městyse Jaroslavem Oborným byla navržena změna programu jednání
spočívající v doplnění bodu jednání č. 10 – schválení rozpočtového opatření č. 2
Program a změna programu jednání v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen
10 členy zastupitelstva.
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Jmenování zapisovatele
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Prodej části pozemků p.č. 172/5 a p.č. 172/7 v k.ú. Vladislav
5. Prodej části pozemku p.č. 467/1 v k.ú. Vladislav
6. Žádost Římskokatolické farnosti Vladislav o poskytnutí fin. příspěvku
7. Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč o poskytnutí fin. příspěvku
8. Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko v Myslibořicích o poskytnutí
finančního příspěvku
9. Obecní granty
10. Rozpočtové opatření č.2/2021
11. Diskuse
************
1. Navržený program byl schválen zastupitelstvem městyse.
Pro: proti:0, zdržel se: 0
Doplnění programu jednání o body 10 bylo schváleno zastupitelstvem městyse
Pro:10, proti:0, zdržel se: 0
2. Starosta městyse Vladislav jmenoval pana Jaroslava Oborného zapisovatelem zápisu z
jednání zastupitelstva městyse Vladislav.
3. Zastupitelstvo městyse Vladislav na návrh starosty schvaluje paní Mgr. Zuzanu Ležákovou
a pana Jaroslava Doležala za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva městyse Vladislav.
Pro: 10, proti: 0, zdržel se:

4. Zastupitelstvo městyse projednala žádost p. V. D., o odprodej pozemků označených
v geometrickém plánu č. 717-47/2020 vyhotoveném firmou Ing. Rostislav Loucký, Třebíč,
písmenem „a“ o výměře 99 m2, odděleného z pozemku p.č. 172/7 a písmenem „b“ o výměře
207 m2 odděleného z pozemku p.č. 172/5 v k.ú. Vladislav, za účelem majetkoprávního
vypořádání pozemků, které tvoří žadatelem užívanou zahradu p.č. 172/3 u domu čís. pop.191
ve Vladislavi. Tuto zahradu dlouhodobě užívali už i právní předchůdci žadatele. Vzhledem
k tomu, že se jedná o pozemky, které jsou mimo jiné určeny k výstavbě RD, určuje se cena
150,-Kč za m2. Záměr obce prodat hmotnou nemovitou věc podle ust. § 39 odst. 1 zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu na úřední desce.
V zákonem stanovené lhůtě se další zájemce nepřihlásil ani nebyl podán jiný návrh nebo
vyjádření.
Pro:10, proti: 0, zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo městyse projednalo prodej části pozemku p.č. 467/1 v k.ú. Vladislav za účelem
výstavby garáže. Vzhledem k tomu, že na základě zveřejněného záměru podle ust. § 39 zák.č.
128/2000 Sb., byly dosud doručeny 2 žádosti o odprodej uvedeného pozemku, usneslo se
zastupitelstvo, že prodej pozemku bude uskutečněn formou obálkové metody se stanovením
minimální kupní ceny za 1 m2, která bude vycházet ze znaleckého posudku o tržní ceně
pozemku, který je v současné době zpracovávám soudním znalcem Ing. Leošem Vydrou. Po
zjištění tržní ceny pozemku budou všichni zájemci, kteří podali nebo podají žádost, písemně
osloveni k předložení cenových nabídek.
Pro:10, proti:0 zdržel se:0
6. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo žádost Římskokatolické farnosti Vladislav, zast.
technikem stavebních investic děkanství třebíčského Bc. Stanislavem Renátem, o poskytnutí
finančního daru ve výši 75.000,-Kč, kdy záměrem ŘKF Vladislav v roce 2021 je pokračování
projektu „Obnova střech kostela Nejsvětější Trojice ve Vladislavi a další s tím související práce
– II. etapa“. Svoji žádost odůvodňuje ŘKF Vladislav tím, že vzhledem ke skutečnosti, že je
kostel evidován v ústředním seznamu kulturních památek ČR, bude farnost podávat žádost ke
Krajskému úřadu Kraje Vysočina o poskytnutí dotace na tento projekt. Jedna z povinných
příloh k žádosti je i vyjádření, resp. prohlášení obce, na jejímž katastrálním území se kulturní
památka nachází, o zajištění spoluúčasti na financování díla. Výše tohoto spolupodílu, podle
Zásad o poskytnutí dotace, činí nejméně 10% z celkových nákladů. Předpokládaná celková
cena prací II. etapy činí 745.077,-Kč.
Zastupitelstvo městyse se usneslo na poskytnutí finančního daru ve výši 75.000,-Kč.
Pro:10, proti:0 zdržel se:0
7. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity
Třebíč, L. Pokorného 15, zastoupené Mgr. Petrem Jaškem, ředitelem Oblastní charity Třebíč o
poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021 na financování nákladů spojených
s poskytováním sociálních, zdravotních a návazných služeb. Zastupitelstvo městyse se usneslo
na poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,-Kč.
Pro:10, proti:0 zdržel se:0
8. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo žádost Diakonie Českobratrské církve
evangelické, Středisko v Myslibořicích, zastoupené Ing. Blankou Veselskou o poskytnutí
finančního příspěvku na spolufinancování nákladů poskytované sociální služby „Domov pro
seniory“ na rok 2021. Zastupitelstvo městyse se usneslo na poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,-Kč.
Pro:10, proti:0 zdržel se:0

9. Zastupitelstvo městyse Vladislav projednalo podmínky a zásady poskytování příspěvků
z rozpočtu městyse Vladislav na pořádání sportovních, kulturních a ostatních akcí, podmínky
grantového programu na podporu sportovních oddílů působících v městysu Vladislav a
podmínky grantového programu na podporu obecně prospěšných činností pro organizace
působících v městysu Vladislav a usneslo se na tom, že podmínky a zásady poskytování
příspěvků pro rok 2021 budou stejné, jako v roce 2019. Zastupitelstvo se dále usneslo na tom,
že příspěvek nebude možné čerpat na krytí nákladů na občerstvení.
Pro:10, proti:0 zdržel se:0
10. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo rozpočtové opatření č. 2/2021
Pro:10, proti:0 zdržel se:0

Jan Havlena, starosta

Mgr. Zuzana Ležáková
ověřovatel zápisu

Jaroslav Doležal
ověřovatel zápisu

