Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Vladislav
konaného dne 18.12.2019, č. ZM 9/2018-2022
Přítomni : Jan Havlena, Bc. Jaroslav Oborný, Ing. Iva Ryglová, Jiří Zejda, MUDr. Dana
Augustinová, Jaroslav Doležal, Milada Havelková, František Dvořák, Růžena Marténková, Bc.
Pavlína Havlenová, Petr Otruba, MUDr. Eva Lisá
Omluveni : Ing. Jitka Krátká, Mgr. Zuzana Ležáková, Pavel Havelka
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. Místostarosta městyse podal návrh na změnu programu jednání zastupitelstva
spočívající ve zrušení projednání bodu č. 7 programu a doplnění nového bodu č. 4 spočívající
v projednání koupě pozemků p.č. 513/1 a 781 v katastrálním území Hostákov. Program a změna
programu jednání v níže uvedeném pořadí a obsahu byl následně schválen členy zastupitelstva
městyse.
Program jednání:
1. Schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet městyse na rok 2020
4. Projednání koupě pozemků p.č. 513/1 a p.č. 781 v katastrálním území Hostákov
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr
Navržený program jednání se shora uvedenou změnou byl schválen 12 členy zastupitelstva.
************
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 MUDr. Evu Lisou a Bc. Pavlínu Havlenovou.
Návrh byl schválen 11 členy zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo městyse projednalo a následně schválilo návrh rozpočtu městyse Vladislav na
rok 2020 ,to jako vyrovnaný v částce 37.254,000,-Kč a návrh střednědobého výhledu městyse
na období 2021-2024.
Návrhy byly schváleny 12 členy zastupitelstva městyse Vladislav.

4. Zastupitelstvo městyse projednalo koupi pozemků p.č. 513/1 lesní pozemek o výměře 9669
m2 a p.č. 781 lesní pozemek o výměře 8294 m2 za cenu 5,-Kč/m2 v katastrálním území
Hostákov od pana V.M.
Koupě pozemků byla schválena 12 členy zastupitelstva městyse.
Ve Vladislavi dne 20.12.2019
MUDr.Eva Lisá………………………………...
Bc.Pavlína Havlenová………………………….

