Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 19.12.2012
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Jaroslav Doležal, Ing. Jitka Krátká, Mgr.
Květoslav Havlíček, František Polehla, Zdeňka Loudová, Jan Havlena st., MUDr. Eva Lisá,
Marek Nevoral, Milada Havelková, Stanislava Borůvková,
Omluveni : Josef Zelníček, Marek Nevoral, Bohumil Oberreiter
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 přečten návrh programu
jednání. Nikdo nepodal návrh na změnu nebo doplnění programu jednání. Program jednání
v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen 12 hlasy.
1. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 12 hlasy zapisovatele zápisu Bc. Jaroslava
Oborného.
2. Zastupitelstvo Městyse Vladislav schvaluje 12 hlasy ověřovatele zápisu MUDr. Evu Lisou
a Ing. Ivu Ryglovou. Návrh byl schválen 12 členy zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo městyse projednalo návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je navržen jako
vyrovnaný ve výši 11 726 500,-Kč. Návrh rozpočtu byl schválen 12 hlasy.
4. Zastupitelstvo městyse projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Návrh byl schválen 12 členy zastupitelstva.
5. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo 12 hlasy poskytnutí příspěvku ve
výši 50 000,-Kč JMB družstvo, Janáčkova 1331, Moravské Budějovice, na provoz prodejny
v Hostákově. Zastupitelstvo dále schvaluje příspěvek ve stejné výši pro rok 2013. Poskytnutí
příspěvku bylo schváleno 12 členy zastupitelstva.
6. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo prodej pozemku st.p.č. 289 o
výměře 32 m2 v k.ú. Vladislav, panu Stanislavu Vašíčkovi, Vladislav 223. Pozemek se
nachází pod stavbou garáže ve vlastnictví žadatele. Zastupitelstvo městyse dále schvaluje
prodejní cenu ve výši 150,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem vlastnického práva. Prodej
pozemku a stanovení kupní ceny bylo schváleno 12 členy zastupitelstva.
7. Zastupitelstvo schvaluje vyřazení akce Prodloužení vodovodu ve Střížově na pozemku p.č.
125/1 a p.č. 43/2 z položky investiční akce do položky opravy a rekonstrukce. Pro 12 členů
ZM.

