MĚSTO

LANŽHOT

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŽHOT DNE 31.10.2012
Zastupitelstvo města Lanžhot:
1. schvaluje program jednání
2. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Milana Kocmánka a Ing. Vladimíra Pardíka a
zapisovatelku Annu Moučkovou
3. bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu kontrolního výboru
4. bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období od 12.09.2012 do 24.10.2012
5. bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za
období 1.-9.2012
6. schvaluje navýšení rozpočtu MŠ o 103 tis. Kč z rezervy rozpočtu města
7. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Lanžhot mateřské škole
8. pověřuje radu města uzavřením smlouvy s Městskou policií Břeclav a Hodonínskou
bezpečnostní službou k zajištění bezpečnosti ve městě
9. schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 322 tis. Kč Římskokatolické farnosti
Lanžhot
10. pověřuje radu města stanovením podmínek na oslovení občanů k řešení situace domu
čp. 184 na Náměstí v Lanžhotě
11. schvaluje návrh investičních akcí a oprav v roce 2013
12. schvaluje Kupní smlouvu č. 1211002300/165728 s JMP Net, s. r. o. na prodej
plynárenského zařízení za cenu 167 246 Kč a pověřuje starostu města pana Františka
Hrnčíře podpisem této smlouvy
13. schvaluje Darovací smlouvu, kterou Jihomoravský kraj daruje městu Lanžhot části
pozemku parc. č. 2608/2 v k. ú. Lanžhot nově označené parc. č. 2608/10 o výměře 50
m2 a parc. č. 2608/11 o výměře 551 m2
14. schvaluje záměr pořízení knihy o Lanžhotě a pověřuje radu města výběrem
zpracovatele návrhu této knihy a ustanovením pracovní skupiny pro spolupráci se
zpracovatelem

15. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
16. schvaluje finanční příspěvek Občanskému sdružení TJ Sokol Lanžhot ve výši 150.000
Kč na vybudování sociálního zařízení a přilehlých prostor v areálu Sokolské.
- Občanské sdružení TJ Sokol Lanžhot je povinno provést tyto práce v souladu
s příslušnými zákonnými předpisy a normami a pravidly pro poskytování dotací
z rozpočtu města
- Občanské sdružení TJ Sokol Lanžhot je povinno vyúčtovat a předložit doklady o
použití finančních prostředků v termínu do 28.02.2013
17. doplňuje rozpočtové opatření č. 8/2012 o částku 150.000 Kč na straně výdajů § 3419
– neinvestiční příspěvek pro TJ Sokol Lanžhot na vybudování sociálního zařízení a
přilehlých prostor v areálu Sokolské. Potřebné prostředky budou přesunuty z § 2212
komunikace
18. schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012 dle přílohy

V Lanžhotě dne 31.10.2012
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ

starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ

