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Město LANŽHOT
Zastupitelstvo města Lanžhot
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Lanžhot
konaného dne 10. prosince 2013

Bod č. 1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Lanžhot (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00
hodin starostou města panem Františkem Hrnčířem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Lanžhot zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.12.2013 do 11.12.2013 (příloha č. 1) Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“, dále na infokanále místní kabelové televize a
v místním rozhlase.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatoval, že je přítomno 18 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Z nepřítomných se omluvili Ing. Lenka Hrubá, Ing. Jan Hloušek přijde později a pan Ctirad
Petrla oznámil, že se vzdává funkce člena zastupitelstva, proto na příštím jednání bude skládat
slib nový člen.

Bod č. 2 Schválení programu
Předsedající konstatoval, že žádné písemné připomínky k programu nebyly podány.
Na otázku zda má někdo doplnění programu, se nikdo nepřihlásil
Proto dal předsedající hlasovat o tomto návrhu programu
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje program jednání
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení, zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva z jednání rady města
6. Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu za období 1.-11.2013
7. Investiční akce a opravy v roce 2014
8. Rozpočtové opatření č. 6/2013
9. Rozpočet města na rok 2014
10. Rozpočtový výhled 2015-2019
11. Odměny výborům a komisím
12. Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
13. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky Římskokatolické farnosti
14. Vyřazení nedokončených investic
15. Neinvestiční dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2014
16. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2014
17. Převody nemovitostí
18. Pověření kontrolního výboru provedením kontroly uzavřených smluv v roce 2013
19. Žádost IQ Roma servis o. s. o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
v roce 2014
20. Návrh plánu společných zařízení pro Komplexní pozemkové úpravy obce Kostice
21. Rozprava
22. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

Bod č. 3 Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Předsedající konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen, nebyly k němu
podány námitky, je uložen k nahlédnutí v úřadovně MěÚ a je také zveřejněn na webových
stránkách města Lanžhot.
Předsedající navrhl schválit jako ověřovatele dnešního zápisu paní Helenu Svačinovou a Mgr.
Marka Uhlíře a zapisovatelku Annu Moučkovou.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje ověřovatele zápisu paní Helenu Svačinovou Mgr.
Marka Uhlíře a zapisovatelku Annu Moučkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdrželi se 1
Svačinová
Usnesení č. 2 bylo přijato
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Bod č. 4 Kontrola usnesení, zpráva kontrolního výboru
Zprávu předkládá Ing. Vladimír Pardík. (Příloha č. 3) Výpis z minulého usnesení byl součástí
materiálů.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu
kontrolního výboru
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo přijato

Bod č. 5 Zpráva z jednání rady města
Zprávu předkládá Mgr. Ladislav Straka.
Zpráva z jednání rady za období od 12.9.2013 do 26.11.2013 byla součástí materiálů
zaslaných členům zastupitelstva poštou a byla doplněna o výpis z posledního jednání rady
města dne 3.12.2014.
Připomínky:
Petr Uhlíř – 198 tis. za projekt Návštěvnické centrum. Je tam problém zátopových oblastí. Jak
a kdy se to bude řešit? Zákon říká, že se tam nesmí vysadit ani živé ploty.
starosta – toto nesouvisí. Povodí Moravy souhlasí s výsadbou
Petr Uhlíř – tvrdí, že v zátopové oblasti je polovina hřiště, tribuna a jeho firma. Po zrušení
hráze kolem širokého járku bude voda zaplavovat TJ Sokol, jeho firmu i Návštěvnické
centrum.
starosta – toto není materiál pro jednání zastupitelstva
Petr Uhlíř – vyjadřuje se k 198 tisícům, které jsou pravděpodobně vyhozené, protože má
obavy, že se to nezrealizuje.
starosta – myslí si, že se to zrealizuje. Máme veškeré povolení. Rada města vyvolá jednání
s Povodím Moravy a krajským úřadem o možnosti změny hranic záplavového území.
19.20 hod. se dostavil Ing. Jan Hloušek
Petr Uhlíř – dnes mluvil s panem Jungem, který si v sobotu jezdí pro plasty na náš sběrný
dvůr. Tyto plasty likviduje a prodává. Plastů má nedostatek, protože se tady pořád mění
firmy. Tyto plasty jsou majetkem obce, nechápe, proč by se mělo platit za odvoz plastů.
Je to lukrativní kšeft.
Ing. Josef Haluza – když se seznámí se smlouvou, zjistí, že firma platí za plasty nám. Pan
Jung se mohl přihlásit do výběrového řízení.
starosta – může se domluvit s novou firmou stejně, jako byl domluvený s Hantály, nebo
Megawaste. Lze to domluvit.
Petr Uhlíř – kdo jsou členové redakční rady?
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starosta – Martina Čadová, Mgr. Eva Klvaňová a knihovnice Jaroslava Bartošová – další 4
místa jsou volná k obsazení. Zájemci se mohou přihlásit, každý z nich dostane na
starosti nějakou oblast.
Mgr. Antonín Hostina – co je to za publikaci „Lidé, kroje tradice“?
starosta – je to publikace, kde jsou fotografie mimo jiné lanžhotských občanů v krojích. 75
publikací po 980 Kč/ks je již rozebráno. Zkusí něco doobjednat.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období od
12.9.2013 do 3.12.2013
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

Bod č. 6 Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu
Zprávu předkládá předseda finančního výboru Ing. Aleš Uher. Součástí materiálů byla tabulka
plnění rozpočtu za období 1.-10.2013. Při prezenci byl rozdán aktualizovaný materiál
s plněním rozpočtu 1.-11.2013.
Připomínky:
Miroslav Straka – proč je u položky výkup pozemků Pod Ploty I. II. III. etapa nula? Kostice
už vykupují II. etapu a my nejsme schopni vykoupit ani první.
starosta – co bylo možné vykoupit, vykoupilo se v minulém roce. Dva majitelé pozemky
nechtějí prodat ani směnit. Další etapa se bude vykupovat v dalším roce.
Petr Uher – navrhuje řešení uzavřením smluv o budoucí kupní smlouvě. Co budeme dělat
s pozemky, když se nám nepodaří vykoupit všechno?
starosta – jsou to pozemky v blízkosti zastavěné části obce, neztratí na hodnotě. Časem se
třeba situace vyřeší.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu finančního výboru a zprávu o plnění
rozpočtu za období 1.-11.2013
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 7 Investiční akce a opravy v roce 2014
Předkládá starosta města.
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Investice
1. Komunikace Souhrady – nová komunikace
650 tis. Kč
2. Komunikace Hrnčířská, U Stadionu, Na Dílni, K. Černého – projekt, realizace
8 000 tis. Kč
3. Parkoviště Kostická/Stráže – projekt, realizace
1 500 tis. Kč
4. Parkoviště u staré školy – vypracování projektu, realizace po opravě fasády
100 tis. Kč
5. Zemědělské družstvo – rozšíření vodovodu – projekt, realizace
350 tis. Kč
6. Kanalizace Stráže
6 000 tis. Kč
7. Protipovodňová ochrana II. etapa – Kyjovka PB a LB včetně mostu Šlajsa
žádost o dotaci
1 000 tis. Kč
8. Školní zařízení/stará škola – zateplení, výměna oken, oprava střechy
4 000 tis. Kč
žádost o dotaci
9. Smuteční obřadní síň – vypracování projektu, realizace
15 000 tis. Kč
10. Úprava pozemku na Náměstí čp. 184 – projekt, realizace
150 tis. Kč
11. Návštěvnické centrum – projekt, realizace žádost o dotaci
1 000 tis. Kč
12. Kamerový systém – zvýšení bezpečnosti
1 000 tis. Kč
13. Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce dvorní přístavby MěÚ
3 500 tis. Kč
dotace 1300 tis. Kč
14. Rekonstrukce městského úřadu žádost o dotaci
2 500 tis. Kč
15. Ulice Školní, Stráže – chodník, zvýšená křižovatka, retardér – projekt, realizace
1 500 tis. Kč
16. Ul. Palackého, bezbariérový chodník II. etapa – projekt, realizace
1 000 tis. Kč
žádost o dotaci
17. Komunikace, parkoviště Kout – vypracování projektu
Opravy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muzeum – výměna oken, fasáda, vstup dlažba
MZŠ – oprava elektroinstalace na I. stupni
MŠ – chodník ve dvoře
Přeložení sloupu na náměstí
Kanalizace, čistírna odp. vod, přečerpávací stanice Masarykova
Chodníky – Sokolská, Na Peci, Krátká

400 tis. Kč
1 000 tis. Kč
700 tis. Kč
600 tis. Kč

Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – přeložka sloupu, měl možnost jednat s člověkem, který se u E-Onu
zabývá těmito přeložkami a ten říká, že se o původně naplánované ceně se dá ještě
jednat.
starosta – to byl prvotní návrh EOnu, tabulkově vypočítaný, možná se cena sníží při
výběrovém řízení.
Petr Uhlíř – rozšíření vodovodu v areálu ZD. Navrhuje vymyslet nějaký plán rozvoje této
lokality. Má tam spoustu pozemků, je ochotný je za nějakou odhadní cenu prodat a
navrhuje, aby obec už tady žádné pozemky neprodávala. Zamyslet se nad tím, zda by
se nesehnal nějaký investor, který by tam umístnil nějakou továrničku a vytvořil
nějaké pracovní místa. Areál by se měl geometrickým zaměřením zmapovat, zjistit
kde má obec pozemky. Má vůbec význam investovat do takové průmyslové zóny?
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starosta – obec už tam pozemky nemá, pouze pod cestami. Záleží na tom, zda by sem nějaký
investor chtěl přijít. Pak by se mohly pozemky vykoupit. Geometrické zaměření areálu
možná vyřeší pozemková úprava za 2-3 roky.
Mgr. Milan Kocmánek – kvituje vůli vybudovat obřadní síň, ale v rozpočtu na příští rok je
pouze jeden milion. Proč tam není celá částka 15 milionů?
starosta – rozpočtovým opatřením se rozpočet upraví podle toho, jak se to bude stíhat. Pokud
se stihne projekt i realizace v příštím roce, peníze se v rozpočtu najdou.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje návrh investičních akcí a oprav v roce 2014 dle
předloženého návrhu
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 0
Říhová nepřítomna
Usnesení č. 6 bylo přijato

Bod č. 8 Rozpočtové opatření č. 6/2013
Předkládá Ing. Aleš Uher.
Rozpočtovým opatřením č. 6/2013 bude provedeno zvýšení příjmové a výdajové strany
rozpočtu města o 816 tis. Kč.
Příjmy
 78 000 Kč dotace Ministerstva financí ČR na předčasné parlamentní volby,
 88 000 Kč dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – prodloužení smlouvy na
pracovníky na veřejně prospěšné práce o 1 měsíc,
 90 000 Kč dotace Ministerstva pro místní rozvoj – prostředky státního rozpočtu na
pořízení nového územního plánu města,
 510 000 Kč dotace Ministerstva pro místní rozvoj – prostředky Evropské unie na
pořízení nového územního plánu města,
 50 000 Kč finanční dar firmy FVE CHZ na výsadbu a údržbu veřejné zeleně
Výdaje
 78 000 Kč – § 6114 náklady na předčasné parlamentní volby – hrazeno z dotace,
 90 000 Kč náklady na pořízení územního plánu města hrazeno z dotace MMR –
prostředky SR
 510 000 Kč náklady na pořízení územního plánu města hrazeno z dotace MMR –
prostředky EU
 88 000 Kč - § 3745 náklady na pracovníky na veřejně prospěšné práce, prodloužení
smlouvy o 1 měsíc do 30.11.2013 – hrazeno z dotace,
 140 000 Kč - § 3745 náklady na výsadbu a údržbu veřejné zeleně, pohonné hmoty,
mzdové náklady pracovníků na veřejně prospěšné práce – rozdíl mezi celkovou mzdou
a částkou hrazenou z dotace. Hrazeno z finančního daru a neinvestiční rezervy,
 - 90 000 Kč - § 6399 neinvestiční rezerva – použití na náklady na veřejnou zeleň.
Připomínky bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0

Zdrželi se 0
Říhová nepřítomna

Usnesení č. 7 bylo přijato

Bod č. 9 Rozpočet města Lanžhot na rok 2014
Předkládá starosta města
Návrh rozpočtu města na rok 2014 byl projednán radu města a finančním výborem.
Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – myslí si, že na opravu čerpadla by nám měl přispět VaK.
starosta – nepřispějí, protože kanalizace je naše.
Mgr. Marek Uhlíř – už se z toho stává evergreen, občané platí vodné a stočné a obec financuje
infrastrukturu, na které Vak potom vydělává. Mělo by se s nimi začít vyjednávat, aby
třeba alespoň 50% na to přispěli.
starosta – může se to zkusit.
Ing. Josef Haluza – nějaká jednání i proběhla, ale výstupy z nich nebyly téměř žádné. Nějaké
materiály VaK poskytl, ale ne moc, některé věci nechtěli vůbec sdělit.
Mgr. Marek Uhlíř – tak proč si to neprovozujeme sami? Investujeme loni do počítače, letos do
čerpadla, do oprav kanalizací a peníze inkasuje VaK.
starosta – nebyli bysme na tom lépe, kdybychom si to provozovali sami. Je to odborná
specifická práce.
Mgr. Marek Uhlíř – chápe, že jednání není jednoduché, nikdo se nechce vzdát lukrativního
kšeftu, ale nebaví ho platit horentní sumy za vodné, které mu připadá až nemravné.
Má další připomínku – navrhuje vytvořit v rozpočtu nějaký paragraf pro občany
v existenčních problémech, na vytvoření pracovního místa.
Ing. Josef Haluza – vyzývá Marka Uhlíře, aby navrhl, jak to bude třídit, je to poměrně složitá
věc.
Petr Uhlíř – doplňuje Marka Uhlíře. Obec by měla zajistit nějakého právníka, který by lidem
v existenčních problémech radil např. jak se oddlužit apod.
starosta – právník je pro tyto případy v Lanžhotě na úřadě každé první pondělí v měsíci.
Měnit v této fázi rozpočet není možné. Později se může vytvořit tato položka
rozpočtovým opatřením. Vyzývá Marka Uhlíře, aby tento problém více rozpracoval a
svůj návrh předložil na dalším jednání.
Mgr. Marek Uhlíř – bere si to za své.
Mgr. Antonín Hostina – i na úřadu práce jsou právníci, kteří lidem radí jak se oddlužit, řeší
insolvenci, osobní bankrot apod. I on sám se tímto zabývá.
starosta – v obci funguje i finanční poradenství, má kancelář na bývalém kině.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Lanžhot na rok 2014
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Usnesení č. 8 bylo přijato

Zdrželi se 0
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Bod č. 10 Rozpočtový výhled 2015-2019
Předkládá starosta města.
Rozpočtový výhled musí mít ze zákona každá obec. Plánované akce v těchto letech se dají
libovolně přesunout v závislosti na finančních prostředcích nebo rozhodnutí zastupitelstva.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2019
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato

Bod č. 11 Odměny výborům a komisím
Předkládá Břetislav Osička. Návrh je stejný jako v loňském roce.
Návrh odměn pro jednotlivé výbory a komise:
- kontrolní výbor
6.000 Kč
- finanční výbor
6.000 Kč
- kulturní komise
8.000 Kč
- sociální komise
4.000 Kč
- komise výstavby
5.000 Kč
- rada školy
2.500 Kč
Připomínky:
Petr Uhlíř – navrhuje pro komisi výstavby vyšší částku na úkor komise kulturní.
starosta – kulturní komise zajišťuje veškeré kulturní akce pořádané městem a také se jich
účastní pořadatelsky. Takže při tom stráví množství času.
Petr Uhlíř – navrhuje komisi výstavby také 8.000 Kč
Mgr. Milan Kocmánek – souhlasí s Petrem Uhlířem. Jedná se o celoroční odměnu! A letos
měla komise výstavby opravdu hodně akcí. Práce v komisi výstavby je prokazatelně
srovnatelná s kulturní komisí. Agenda komise narostla a souhlasí s návrhem 8.000 Kč
pro tuto komisi.
starosta – navrhuje tedy změnu předloženého návrhu u komise výstavby na částku 7.000 Kč.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje odměny výborům a komisím:
- kontrolní výbor
6.000 Kč
- finanční výbor
6.000 Kč
- kulturní komise
8.000 Kč
- sociální komise
4.000 Kč
- komise výstavby
7.000 Kč
- rada školy
2.500 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Usnesení č. 10 bylo přijato

Zdrželi se 2
Tomek
Ing. Hloušek
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Bod č. 12 Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
Předkládá místostarosta Josef Bartoš.
Tímto dodatkem se město Lanžhot zavazuje uhradit finanční příspěvek za nadstandard
dopravní obslužnosti – zajíždění autobusů k poliklinice v Břeclavi. Na letošní rok byl
příspěvek ve výši 17.159 Kč schválen.
Připomínky:
Petr Uher – samozřejmě je pro, ale proč nepřispívají i Kostice Tvrdonice? Bylo to řešeno?
Josef Bartoš – údajně u nich žádný požadavek od občanů nevzešel.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění systému IDS JMK
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato

Bod č. 13 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky – Římskokatolická
farnost
Předkládá místostarosta města Josef Bartoš.
Zastupitelstvo města Lanžhot schválilo na svém zasedání dne 31. října 2012 poskytnutí
bezúročné půjčky ve výši 322.000 Kč na zřízení malé muzejní výstavky „PO STOPÁCH
PRAPŘEDKŮ“ v prostorách věže kostela v Lanžhotě. Římskokatolická farnost měla půjčku
uhradit do 31.12.2013 z dotace ze Státního zemědělského investičního fondu prostřednictvím
MAS Dolní Morava. Jelikož došlo k prodloužení doby administrace vyúčtování dotace,
nemůže Římskokatolická farnost dodržet termín splátky půjčky. Z tohoto důvodu žádá o
prodloužení splátky půjčky do 30.06.2014. Projekt byl realizován.
Návrh dodatku smlouvy je přílohou materiálů.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí bezúročné
půjčky Římskokatolické farnosti a prodloužení splátky půjčky do 30.6.2014
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato

Bod č. 14 Vyřazení nedokončených investic z majetku města
Předkládá Ing. Vladimír Pardík.
Na účtu nedokončených investic 042 xx jsou vedeny náklady na investiční akce
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půdní vestavba malometrážních bytů na základní škole z roku 1999. Jedná se o
projektovou dokumentaci od firmy Jančálek v hodnotě 121 680,20 Kč,
půdní vestavba učeben na základní škole z roku 2001. Jedná se o projektovou
dokumentaci od firmy Jančálek v hodnotě 145 761,- Kč.
V uvedených projektech nebylo pokračováno. V případě realizace by musely být
přepracovány podle současných platných předpisů. V rozpočtovém výhledu města není
s takovou investicí počítáno.
Návrh na vyřazení byl doporučen auditorem města a hlavní inventarizační komisí.
Po vyřazení z účetní evidence bude projektová dokumentace uložena ve stavebním archivu
k případnému dalšímu využití.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje vyřazení projektové dokumentace vedené na účtu
nedokončených investic
půdní vestavba malometrážních bytů na základní škole v hodnotě 121 680,20 Kč
půdní vestavba učeben na základní škole v hodnotě 145 761,00 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 1
Ing. Uher A.
Usnesení č. 13 bylo přijato

Bod č. 15 Neinvestiční dotace a příspěvky z rozpočtu města v roce 2014
Předkládá Ing. Josef Haluza.
Dotace vlastním příspěvkovým organizacím
 Mateřská škola Lanžhot
610 000 Kč
 Masarykova základní škola Lanžhot
2 410 000 Kč
Dotace občanským sdružením
 Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot
1 500 000 Kč
Dotace náboženským společenstvem
 Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav
610 000 Kč
Dotace obcím
 město Břeclav – výkon městské policie
200 000 Kč
Příspěvky dobrovolným svazkům obcí
 DSO Region Podluží
95 000 Kč
Příspěvky společnostem s ručením omezeným
 KORDIS JMK, spol. s r.o.,
203 000 Kč
koordinátor integrovaného systému Jihomoravského
kraje, příspěvek na financování systému
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal poté hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace a příspěvku
z rozpočtu města v roce 2014:
 Mateřská škola Lanžhot
610 000 Kč
 Masarykova základní škola Lanžhot
2 410 000 Kč
 Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot, Na Šlajsi 153, 691 51 Lanžhot
1 500 000 Kč
 Oblastní charita Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav
610 000 Kč
 Město Břeclav
200 000 Kč
 DSO Region Podluží
95 000 Kč
 KORDIS JMK, spol. s r.o.,
203 000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato

Bod č. 16 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2014
Předkládá Ing. Josef Haluza.
Rada města předkládá návrh smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanžhot v roce 2014
těmto organizacím:
Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot – neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce
2013 ve výši 1 500 000 Kč
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav – neinvestiční dotace na zajištění
sociálních služeb v městě Lanžhot v roce 2014 ve výši 610 000 Kč.
Připomínky: bez připomínek
Poté dal předsedající poté hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s:
TJ Sokol Lanžhot, Na Šlajsi 153, 691 51 Lanžhot ve výši 1 500 000 Kč
Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Břeclav, Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav
ve výši 610 000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo přijato

Bod č. 17 Převody nemovitostí
Předkládá místostarosta Josef Bartoš
1. Prodej pozemků parc. č. KN st. 94/1 a KN 2619/252 v ulici U Struhy
Na minulém jednání zastupitelstvo schválilo na žádost paní Jiřiny Uhrové záměr prodeje
pozemku parc. č. st. 94/1 o výměre 209 m2 a části pozemku parc.č. KN 2619/95, které jsou
přilehlé k její nemovitosti v ulici U Struhy. Požadovaná část pozemku KN 2619/95 byla
zaměřena jako pozemek parc. č. KN 2619/252 o výměře 77 m2. Rada města navrhuje
odprodat parcelu st. 94/1 za cenu 135 Kč/m2 a parcelu KN 2619/252 za cenu 70 Kč/m2.
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Stanovisko rady města:

schválit prodeje

Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje prodej pozemku parc. č. KN st. 94/1 o výměře 209
m2 za cenu 135 Kč/m2 a pozemku parc. č. KN 2619/252 o výměře 77 m2 za cenu 70 Kč/m2
paní Jiřině Uhrové
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdrželi se 2
Ing. Hloušek
Uhlíř Petr
Usnesení č. 16 bylo přijato
2. Prodej pozemků parc. č. KN st. 1308/24 parc. č. KN 1609/125 v bývalém areálu
ZD
Pan Radek Bartoš žádá o odprodej části pozemku parc. č. st. 1308/5 pod částí budovy v jeho
vlastnictví (bývalý kravín), zaměřeného jako pozemek parc. č. st. 1308/24 o výměře 639 m 2 a
přilehlou část pozemku parc. č. PK 1609 - manipulační plocha, zaměřenou jako pozemek
parc. č. KN 1609/125 o výměře 797 m2. Rada doporučuje pozemky odprodat za stejné ceny
jako předešlé případy pod stavbou za cenu 135 Kč/m2, manipulační plochu za cenu 70 Kč/m2.
Stanovisko rady města:
schválit prodej
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje prodej pozemku parc. č. KN st. 1308/24 o výměře
639 m2 za cenu 135 Kč/ m2 a pozemku parc. č. KN 1609/125 za cenu 70 Kč/m2 panu Radku
Bartošovi
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdrželi se 2
Ing. Hloušek
Mgr. Hostina
Usnesení č. 17 bylo přijato

3. Prodej pozemků parc. č. KN st. 1308/5, parc. č. KN st. 1310/1, parc. č. KN st.
1739, parc. č. KN 1609/118 a parc. č. 1609/119
Manželé Kořínkovi žádají o odprodej zbylé části pozemku parc. č. st. 1308/5, pod částí
budovy v jejich vlastnictví (bývalý kravín) o výměře 444 m2, parcely st. 1739 o výměře 88
m2, parcely st. 1310/1 o výměře 27 m2, rovněž pod objekty v jejich vlastnictví a přilehlé části
pozemků oddělené od parcely parc. č. PK 1609 - manipulační plocha, zaměřené jako
pozemky parc. č. KN 1609/118 o výměře 158 m2 a KN 1609/119 o výměře 412 m2. Rada
doporučuje pozemky odprodat. Pozemky pod stavbou za cenu 135 Kč/m2, manipulační
plochu za cenu 70 Kč/m2.
Stanovisko rady města:
schválit prodeje
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Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje prodej pozemků parc. č. KN st. 1308/5 o výměře
444 m2, parc. č. KN st. 1739 o výměře 88 m2 a parc. č. KN st. 1310/1 o výměře 27 m2 za
cenu 135 Kč/m2 a pozemků parc. č. KN 1609/118 o výměře 158 m2 a parc. č. KN 1609/119
o výměře 412 m2 za 70 Kč/m2 manželům Kořínkovým
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 1
Ing. Hloušek
Usnesení č. 18 bylo přijato
4. Prodej pozemku parc. č. KN 1609/124
Pan Petr Uhlíř žádá o odprodej části pozemku parc.č. PK 1609 ostatní plocha, v sousedství
jeho pozemku parc. č. KN 1609/115. Pozemek je zaměřen, jako parc. č. KN 1609/124 o
výměře 22 m2. Jedná se o vyrovnání hranic tak, aby hranice pozemků kopírovala obrubník
komunikace. Rada doporučuje pozemek odprodat za cenu 70 Kč/m2.
Stanovisko rady města:
schválit prodej
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje prodej pozemku parc. č. st. KN 1609/124 o výměře
22 m2 za cenu 70 Kč/ m2 panu Petru Uhlířovi
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdrželi se 2
Ing. Hloušek
Uhlíř Petr
Usnesení č. 19 bylo přijato

Bod č. 18. Pověření kontrolního výboru provedením kontroly uzavřených smluv v roce
2013
Předkládá Břetislav Osička.
Členové kontrolního výboru každoročně kontrolují smlouvy uzavřené v uplynulém roce.
Termín do 28.2.2014.
Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – jsou smlouvy uzavřené městem zveřejněny na internetu?
starosta – smlouvy s částkou nad 500 tis. Kč jsou zveřejněny na „Profilu zadavatele“
Mgr. Marek Uhlíř – myslí, že by bylo vhodné zveřejnit v novém odkazu na stránkách města
všechny uzavřené smlouvy
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly uzavřených smluv
v roce 2013 v termínu do 28.2.2014
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 bylo přijato

Bod č. 19 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení IQ Roma servis
z rozpočtu města v roce 2014
Předkládá Ing. Josef Haluza.
Žádost občanského sdružení a podrobný popis projektu je přílohou materiálů.
Rada města nedoporučuje poskytnout dotaci v požadované výši a navrhuje poskytnout dotaci
ve výši maximálně 10 tis. Kč.
Připomínky:
Petr Uhlíř – nedal by jim vůbec nic. Tyto organizace se věnují jen „tmavočechům“, kterým
chtějí pomáhat a o ostatní se nestarají. Ještě neviděl „tmavočecha“ bezdomovce.
Navrhuje nakoupit za 10.000 Kč šampony proti vším a rozdat je. Jeho dcera přinesla ze
školy vši.
Mgr. Antonín Hostina – zabývá se v práci pohledávkami a insolvencí a dělá to výlučně
cikánům. Ještě neslyšel, aby cikán chtěl být zastoupen nějakým romským aktivistou.
Každý říká, že je to k ničemu. Když už aktivistu, tak z řad romských občanů, kteří tady
už jsou hlášeni k trvalému pobytu. Přiklání se k názoru Petra Uhlíře, nedal by jim nic.
Má s nimi špatné zkušenosti.
Mgr. Marek Uhlíř – zásadně nesouhlasí s tím, co byl řečeno. Na jedné straně se tu budují
nákladné kamerové systémy, které dle jeho názoru slouží jen ke špehování slušných lidí,
místo toho, aby se tu řešily nějaké preventivní opatření. 10.000 Kč není velká částka.
Před několika lety by nic takého neřekl, protože s IQ Roma servis má špatné zkušenosti
z knihovny v Poštorné. Město by mělo mít mezi těmito lidmi partnera, který s nimi umí
jednat. Je pravda, že nám sem město Břeclav posílá lidi z těchto sociálních poměrů
a nám se to nelíbí, ale my s tím nejsme schopni nic udělat. Lidi z IQ Roma servis tyto
lidi znají a osvědčili se mu. Zatím jsou tu jediní, kteří jsou ochotní něco takového dělat.
Částka 10.000 Kč by se poskytnout mohla, protože nám to do budoucna může pomoct
při komunikaci s touto menšinou.
MUDr. Libuše Burýšková – myšlenka to není špatná, ale vhodná spíš pro větší město, jako je
Břeclav. Navrhuje spíš odměnit 10.000 Kč někoho z romské komunity, která je tu
přihlášená k pobytu. Tato osoba by pak spolupracovala s MěÚ. Dávat peníze IQ Roma
servisu je nefunkční, bez významu.
Mgr. Milan Kocmánek – neodbíhejme od tématu poskytnout příspěvek IQ Roma servisu
k řešení romské otázky obecně. Na rozdíl od Mgr. Uhlíře má s touto organizací
vysloveně negativní zkušenost. Výstup ze spolupráce s touto organizací je nulový.
Organizace je nefunkční. Záměr popsaný v žádosti pouze supluje již fungující projekty
např. bezplatná poradna, bezplatná finanční poradna, bezplatné doučování dětí
s dojížděním do rodin. Podle jeho osobní zkušenosti oni toto nevyužijí. Splňuje to
všechny prvky pozitivní diskriminace vůči ostatním dětem. Přiklání se k názoru
neuvolňovat peníze tímto směrem.
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Jan Tomek – nemá osobní zkušenost s touto firmou. Ale když se podívá, na co mají být
peníze použity, působí to na něj dojmem, že prospěch z toho bude mít ta firma. Co
dostanou ty děti?
Miroslav Straka – souhlasí plně s panem Tomkem. Žádost je na 69.000 Kč. A o tom by se
mělo hlasovat, 10.000 Kč je jen dárek nějaké společnosti. Přiklání se k názoru nedávat
nic.
Bylo zformulováno nové usnesení, o kterém dal předsedající hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení IQ
Roma servis
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 1
Zdrželi se 0
Mgr. Uhlíř
Usnesení č. 21 bylo přijato

Bod č. 20 Návrh plánu společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy obce
Kostice
Předkládá místostarosta města Josef Bartoš.
Pro dokončení Komplexních pozemkových úprav obce Kostice je potřeba schválit ,,Plán
společných zařízení´´. V k.ú. Lanžhot jsou v něm zařazeny společné cesty označené v plánu
jako C17, C21, C22 a C23. Polní cesta C17 vede v délce 672 metrů po hranici mezi k.ú.
Lanžhot a k.ú. Kostice a v některých úsecích zasahuje do našeho katastru. V návrhu opatření
je údržba povrchu. Cesty C21 a C22 vedou kolem zahrádek za dálnicí (v klínu mezi dálnicí a
řekou Kyjovkou). V návrhu opatření je údržba povrchu, prořezávání a kácení dřevin.
Cesta C23 je úsek Kazůbkové cesty mezi svodnicí a okrajem lesa.
Připomínky: bez připomínek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Návrh společných zařízení pro Komplexní pozemkové
úpravy obce Kostice
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 22 bylo přijato

Bod č. 21 Rozprava
Starosta předložil nové varianty úpravy veřejného prostranství po zbouraném domu čp. 184.
Rada doporučuje variantu s lampou, rampou na sezení a živým plotem.
Zastupitelé se přiklání k realizaci stejné varianty.
Mgr. Antonín Hostina – protože občas slyší, že TJ Sokol je černá díra, předkládá návrh
Čerpání dotačních prostředků poskytnutých v rámci dotace z rozpočtu města Lanžhot.
Dále informuje, že sobotní vichřice odnesla střechu na budově na Sokolské a z důvodu
špatně uzavřené pojistky pojišťovna zaplatí pouze část škody.
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Petr Uhlíř - myslí si, že sběrný dvůr by měl být otevřen i v zimním období některý den
v týdnu, protože mladé rodiny, odjíždějící na víkend na dovolenou, které se vrátí
v pondělí, nemají celý týden možnost zavézt odpad do sběrného dvora. Vozí ho pak do
okolních příkop.
starosta – to lze udělat. Např. v pondělí od 13 do 16 h.
Miroslav Straka – v týdnu od 13 do 16 h. je normální člověk v práci. To problém neřeší.
starosta – navrhuje tedy otevření v pondělí od 13 do 17 h. pouze pro odevzdání plastů.
Petr Uher – navrhuje rozšířit příjezdovou cestu na sběrný dvůr. Nebo alespoň rozšířit o místo
na vyhnutí.
starosta – všechno se může udělat, jen to stojí čas a peníze. Navíc je vedle cesty uložena
kanalizace.
Petr Uher – je možné, aby zastupitelstvo snížilo poplatek za odpady za neobydlený dům.
starosta – neví, musí se to zjistit. Vyhláška nesmí být nadřazená zákonu. Prověří, zda to půjde
nějak udělat.
Petr Uher – myslí si, že na základní škole přibývá volných prostor, protože ubývá dětí a tím
tříd. Mělo by se pouvažovat, jak tyto prostory využít. Velmi mu vadí, že školní jídelna
je 800 m od školy a přecházení dětí ze školy do jídelny je nebezpečné a nepraktické.
Petra Říhová – toto bylo řešeno na pracovním jednání, kterého se pan Uher nezúčastnil.
starosta – připomíná každoroční zabijačku a ohňostroj, které se letos konají v sobotu 28.12.,
v 16.00 hodin zabijačka a v 17.30 h. ohňostroj. Všichni jsou srdečně zváni. Zároveň
popřál všem krásné vánoce a šťastný nový rok.

Bod č. 22 Závěr

Po projednání všech bodů programu a vyčerpání všech dotazů do bodu rozprava předsedající
ve 21.35 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Zpráva z jednání kontrolního výboru
Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2013

Zapisovatel: Anna Moučková

Stránka 17 z 20

Ověřovatelé: Helena Svačinová

…………………………

dne

19.12.2013

Mgr. Marek Uhlíř

…………………………

dne

18.12.2013

František Hrnčíř

…………………………

dne

19.12.2013

……………………….

dne

19.12.2013

Starosta:

Místostarosta: Josef Bartoš
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