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Město LANŽHOT
Zastupitelstvo města Lanžhot
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Lanžhot
konaného dne 20. prosince 2011

Bod č. 1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Lanžhot (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18,00
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 12.12.2011 do 20.12.2011. 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. 1)
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 Ctirad Petrla, Ing. Aleš Uher, Mgr. Antonín Hostina.

Bod č. 2 Schválení programu:
Předsedající konstatoval, že žádné písemné připomínky k programu nebyly podány a vyzval
přítomné k návrhům na změny či doplnění programu.
Protože žádné připomínky k programu nebyly, dal předsedající hlasovat o tomto návrhu
programu zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje tento program zasedání
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
4. Kontrola usnesení, zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva z jednání rady města
6. Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu 1.-11.2011
7. Rozpočtové opatření č. 8
8. Rozpočet města na rok 2012
9. Rozpočtový výhled 2013-2017
10. Odměny výborům a komisím
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11. Převody nemovitostí
12. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění systému IDS JMK
13. Petice občanů ulice Vinohrady
14. Pověření kontrolního výboru provedením kontroly uzavřených smluv za rok 2011
15. Neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2012
16. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2012
17. Jednoduchá pozemková úprava v lokalitě Podsedky – plán společných zařízení
18. Různé
19. 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 pana Miroslava Straku a pana
Břetislava Osičku a zapisovatelku Annu Moučkovou.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje ověřovatele zápisu pana Břetislava Osičku a pana
Miroslava Straku a zapisovatelku Annu Moučkovou
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo přijato

Bod č. 4 Kontrola usnesení, zpráva kontrolního výboru
Zprávu předkládá Ing. Vladimír Pardík. (Příloha č. 3 a 4) 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
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Bod č. 5 Zpráva z jednání rady města
Zprávu předkládá Mgr. Ladislav Straka.
Zpráva z jednání rady za období od 03.11.2011-01.12.2011 byla součástí materiálů zaslaných
členům zastupitelstva poštou a doplněna o výpis z posledního jednání rady města dne
14.12.2011.
Připomínky:
Petr Uhlíř – kolik stála demolice domu čp. 913 a kdo práci přebíral a je zodpovědný za
vyklizení pozemku? Myslí si, že to není vyklizené, jak by mělo být, válejí se tam cihly
a je tam nepořádek.
starosta – na provedení této akce se vybíralo z 3 firem, byla vybrána firma s nejnižší
nabídkou, tj. 130.000 Kč. Stavební suť byla odvážena na zdejší sběrný dvůr. Má za to,
že pozemek je vyklizen, ale zkontroluje to.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu z jednání rady města
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

Bod č. 6 Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu 1.-11.2011
Zprávu měl předkládat předseda finančního výboru Ing. Aleš Uher. Protože se z jednání
omluvil, zprávu předkládá starosta. Součástí materiálů byla tabulka plnění rozpočtu za období
1.-11./2011.
18.17 hod. dostavil se Mgr. Antonín Hostina
Připomínky: bez připomínek
Dále starosta informoval o rozpočtovém opatření č. 7/2011, které schválila rada města.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu finančního výboru a zprávu o plnění
rozpočtu za 1.-11./2011
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 7 Rozpočtové opatření č. 8/2011
Předkládá rovněž starosta. Návrh rozpočtového opatření byl podrobně vypsán v návrhu na
projednání, který byl součástí materiálů zaslaných členům zastupitelstva poštou.
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Připomínky: proběhla krátká diskuse o ceně chodníků v ulici Masarykova.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Usnesení č. 6 bylo přijato

Zdrželi se 0

Bod č. 8 Rozpočet města na rok 2012
Předkládá starosta. Návrh byl součástí materiálů zaslaných poštou.
Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – příjmy z komerčního provozu sportovní haly se mu zdají nízké. Provozní
náklady vysoké. Zajímá ho výše nákladů na údržbu, mzdové náklady atd..
Mgr. Antonín Hostina - zastává názor, že správa haly, včetně úklidu by měla přejít pod MZŠ.
Ředitelka ZŠ by se tomu nebránila. Náklady by se možná snížily.
starosta – připomínky prověří. Ale návrh rozpočtu odpovídá plnění letošního roku.
Mgr. Marek Uhlíř – oprava komunikací – bylo by vhodné rozšířit opravy i na ulici Smetanova a
ulici Na Dílni. Je možné požádat o dotace na tyto akce?
starosta – na tyto akce dotace vypisované nejsou, pouze na chodníky okolo silnic II. třídy( státní
silnice)
O slovo požádala Ing Eliška Kólová. Starosta jí slovo udělil. Přednesla svůj požadavek na řešení
komunikace a kanalizace v ulici Na Dílni. I tato oblast je součástí Lanžhota a pořád se na
ni zapomíná. Požaduje, aby se zadal projekt a situace se v této lokalitě začala řešit, protože
jinde v obci se kanalizace a chodníky opravují, tady chodník ani neexistuje.
starosta – tuto problematiku spolu už řešili na úřadě. Každoročně jsou připravovány projekty,
které jsou nachystané pro případ dotace. V příštím roce se připraví projekt i na tuto oblast.
Petr Uhlíř – na návštěvnické centrum je rozpočtováno 50.000 Kč. Proč?
starosta – projekt musí být připravený, protože v případě vypsání dotací na takové akce, by na
zadání projektu už bylo pozdě. Momentálně ministerstvo dotace na tyto akce zrušilo.
Pokud dotace nebudou, nebude ani návštěvnické centrum. Jeví se možnost vybudovat
podobné centrum prostřednictvím Biosférické rezervace Dolní Morava.
Mgr. Milan Kocmánek – na tuto akci se vykupují pozemky, takže obec už to něco stálo. Není
pravda, že nás to nic nestálo.
starosta – při výkupu pozemků bylo řečeno, že nejsou prioritně vykupovány za účelem
vybudování návštěvnického centra. Výkup pozemků v blízkosti zastavěného území obce
není na škodu. Může tam stát cokoliv.
Mgr. Antonín Hostina – má několik připomínek. Přeložky chodníků, jejich opravy by měly
provádět zdejší firmy. Sám je oslovil.
Dětské hřiště – v rozpočtu je víc peněz – počítá se s nějakým novým hřištěm?
starosta – nové hřiště ne, ale nákladná je i údržba, popř. zrušení stávajícího, z bezpečnostních
důvodů nevyhovujícího zařízení.
19.02 hod. dostavil se Ing. Aleš Uher
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Ing. Lenka Hrubá – znovu se ptá na tenisové kurty. Co musí tenisté ještě splnit, aby dostali peníze
z rozpočtu?
starosta – opakuje, že v rozpočtu se počítá s příspěvkem, po získání dotace. Bez dotace příspěvek
od města nebude vyplacen. Stejným způsobem se dofinancovávalo opravení kabin či
závlah pro fotbalisty.
Mgr. Antonín Hostina – vadí mu, že dotazy ohledně požadavku na příspěvek na tenisové kurty
jsou směrovány na Libora Kováče a ne na něho, jako předsedu TJ. Požadavek vznesl výbor
TJ, ne předseda tenistů. Protože on tuto organizaci zastřešuje, měly by být dotazy vznášeny
na něho.
Další připomínky nebyly.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozpočet města Lanžhot na rok 2012
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 1
Zdrželi se 1
Petr Uhlíř
Mgr. Hostina
Usnesení č. 7 bylo přijato

Bod č. 9 Rozpočtový výhled 2013-2017
Předkládá starosta. Rozpočtový výhled musí mít ze zákona každá obec, ale je nezávazný.
Plánované akce v těchto letech se dají libovolně přesunout v závislosti na finančních
prostředcích nebo rozhodnutí zastupitelstva. Rozpočtový výhled je součástí materiálů.
Připomínky: bez připomínek
19.11 hod. odešel Petr Uhlíř
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozpočtový výhled 2013-2017
Výsledek hlasování:
Pro 18
Proti 0

Zdrželi se 1
Ing. Hloušek

Usnesení č. 8 bylo přijato
19.13 hod. přišel Petr Uhlíř

Bod č. 10 Odměny výborům a komisím
Předkládá Břetislav Osička. Odměny členům výborů a komisí se dávají každoročně za jejich
práci.
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Návrh:
- kontrolní výbor
- finanční výbor
- kulturní komise
- sociální komise
- komise výstavby
- rada školy

6.000,- Kč
6.000,- Kč
8.000,- Kč
4.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč

Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje odměny členům výborů a komisí
- 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
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Zdrželi se 0

Bod č. 11 Převody nemovitostí
Předkládá místostarosta.
a) Byt v ulici Kostická
Jedná se o prodej posledního bytu, který je na bytovce v ulici Kostická. Jelikož se byt
neprodává nájemníkovi, bude jeho prodej zveřejněn. Odhadní cena bytů je ve výši 9.500
Kč/m2. Cena tohoto bytu je asi 470 tis. Kč. Systém prodeje byl projednán na pracovním
jednání zastupitelstva dne 07.12.2011. Pracovník realitní kanceláře, která nám byty prodávala,
po prohlídce bytu, který je v naprosto dezolátním stavu, navrhuje vyvolávací cenu 350.000 Kč
s tím, že byt bude prodán nejvyšší nabídce. V případě nezájmu o tento byt za vyvolávací cenu
bude cena snížena. Prodej bude zveřejněn, budou podávány nabídky v obálkách, otevírání
obálek bude veřejné, nejvyšší nabídka vyhrává.
Připomínky: proběhla krátká diskuse, zda prodej bytu uskutečnit tzv. obálkovou metodou
nebo dražbou.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje prodej bytu na ulici Kostická obálkovou metodou
nejvyšší nabídce a schvaluje nejnižší nabídkovou cenu ve výši 350 tis. Kč.
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Výsledek hlasování:

Pro 12

Proti 1
Petr Uhlíř

Zdrželi se 7
Mgr. Kocmánek
Petr Uher
Ing. Hloušek
Straka M.
Ing. Hrubá L.
Ing. Hrubá Z.
Mgr. Uhlíř M

Usnesení č. 10 bylo přijato.
b) Koupě pozemků v ulici U Struhy
Pozemky p. č. KN 2050/22, 2619/218, 2619/96, 2619/220, 2619/222, 1619/223
Po zaměření ulice U Struhy I. z důvodu plánované výstavby nové komunikace bylo zjištěno,
že toto veřejné prostranství, které je užívané, jako obecní cesta, leží z části na soukromých
pozemcích. Pozemky byly zaměřeny, geometrický plánek je součástí materiálů. Celková
výměra pozemků je 404 m2 a rada doporučuje jejich odkup za cenu 80 Kč/m2.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje koupi pozemků v ulici U Struhy I.: parc. č. 2050/22
o výměře 72 m2 od Jany Švirgové, parc. č. 2619/218 o výměře 75 m2 od Pavla Švirgy,
Stanislava Valy a Martiny Valové, parc. č. 2619/96 o výměře 123 m2 od Jana Švirgy,
Stanislava Valy a Martiny Valové, parc. č. 2619/220 o výměře 44 m 2 od Pavla Svačiny,
parc. č. 2619/222 o výměře 54 m2 od Zdeňka Janulíka a parc. č. 2619/223 o výměře 38 m 2
od Jiřího Šestáka za cenu 80 Kč/m2
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.

c) Koupě pozemků za Passvilanem
Pozemky p.č. KN 2050/7 a 2050/8
Z důvodu možnosti investičních záměrů bylo na jednání zastupitelstva dne 28.4.2011
schváleno zakoupení pozemků pod Komárnovem. Rada města navrhuje k těmto pozemkům
přikoupit ještě pozemky p.č. KN 2050/7 o výměře 3430 m2 a KN 2050/8 o výměře 361 m2 od
manželů Mikuličových za stejnou cenu, jako v předešlém případě to je 50 Kč/m2.
Připomínky:
Petr Uhlíř – proč kupovat pozemky, které jsou pravidelně zaplavované?
starosta – v projektu bude otázka záplav řešena a přítomnost okolní vody bude stavba
využívat.
Břetislav Osička – možností je víc co tam vybudovat. Nemusí tam být stavba za 9 milionů
korun Každá propagace města je dobrá.
Mgr. Antonín Hostina – proti koupi pozemků nic nenamítá, nabízí umístnění návštěvnického
centra v areálu TJ Sokol. Nejednalo by se o velké stavby, spíše rybářské bašty
s ukázkami toho, co tady máme. Pomohlo by to Sokolu
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starosta – smyslem této stavby by právě mělo být využití blízkosti vody, „Uhlenky“, která by
se stala součástí projektu.
Petr Uhlíř – proč se kupují pozemky, když nemáme na cestu?
starosta – prioritou je i výkup pozemků, protože bez pozemků se nemá na čem stavět.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje koupi pozemků parc. č. 2050/7 o výměře 3430 m2 a
parc. č. 2050/8 o výměře 361 m2 od Petra Mikuliče a Marie Mikuličové za cenu 50 Kč/m2
Výsledek hlasování:
Pro 15
Proti 2
Zdrželi se 3
Uhlíř P.
Mgr. Hostina
Ing. Hrubá L.
Mgr. Kocmánek
Mgr. Uhlíř M.
Usnesení č. 12 bylo přijato

Bod č. 12 Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění systému IDS JMK
Předkládá místostarosta. Tímto dodatkem se město Lanžhot zavazuje uhradit finanční
příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti – zajíždění autobusů k poliklinice v Břeclavi.
Na letošní rok byl příspěvek zastupitelstvem schválen. Dodatek smlouvy byl přílohou
materiálů.
Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – sám hromadnou dopravu nevyužívá, ale domnívá se, že součástí
integrovaného dopravního systému je i městská hromadná doprava, takže když si
zakoupí lístek k nemocnici, měl by se tam bez problémů dostat.
Ing. Josef Haluza – ano, to je pravda. Problém spočívá v tom, že linkový autobus přijede na
autobusové nádraží a na MHD se občan musí přesunout cca 250 m na zastávku před
Shopping centrum a čekat 10-20 minut na linku MHD, která ho pak dopraví
k nemocnici. To samozřejmě starším a nemocným občanům nevyhovuje.
Mgr. Marek Uhlíř – navrhuje zahrnout třeba do příštího grafikonu současný nadstandard do
standardu
Ing. Josef Haluza – o tomto rozhoduje zadavatel IDS a to je Jihomoravský kraj. Tento
požadavek již vznesen byl, odpověď zněla, že nejsou peníze.
starosta – v okolních obcích občané tyto požadavky nemají, proto přispívat na autobusy,
jezdící k nemocnici nebudou.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění systému IDS JMK
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 13 bylo přijato
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Bod č. 13 Petice občanů ulice Vinohrady
Předkládá starosta. V petici občané ulice Vinohrady žádají zastupitelstvo města o schválení
obecně závazné vyhlášky, která bude regulovat používání plynových děl pro plašení špačků
ve vinohradech. Obec Kostice vydala takovou vyhlášku na základě měření hluku z provozu
plynových děl. Měření prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Brně.
Petice je součástí materiálů.
Připomínky:
Petr Uhlíř – byl požádán zdejšími vinaři, aby se jich zastal. Špačci jsou přemnožení, vinařům
sežerou půlku úrody. Navrhuje kompromis – nestřílet z děl mezi 12 a 13 hod..
V ostatním čase by mohli vypomoct myslivci. Jedná se pouze o 1,5 měsíce.
Mgr. Antonín Hostina – na ulici Vinohrady bydlí, s peticí za ním nikdo nebyl, přiklání se
k názoru p. Uhlíře. Chrání se bobři, chrání se špačci. Kdo chrání podnikatele?
Hledejme jiné řešení než vyhlášku o zákazu používání děl.
O slovo požádal Ing. Drahomír Vančura. Slovo mu předsedající udělil.
Souhlasí s p. Uhlířem v tom, že by se mohlo využít služeb myslivců. Vinohrady byly
v Lanžhotě vždycky, nikdy nebyl problém, v době dozrávání úrody si je majitelé hlídali sami,
nebo ve spolupráci s myslivci. Dnes mají vinaři děla, která střílí 12 hodin denně v minutových
intervalech. Nechce nikomu bránit v podnikání, ale nikdo to nedělá zadarmo a za utržené
peníze by si vinaři mohli platit hlídání vinohradů. Musí zabránit tomu, aby občané byli
obtěžováni hlukem.
starosta – ukončil rozpravu k tomuto bodu a navrhuje, aby se tento bod odložil. Domluví se
schůzka obou stran a pokusí se najít oboustranně přijatelné řešení problému.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí petici občanů ul. Vinohrady s tím, že do
31.01.2012 bude uskutečněna schůzka občanů, členů zastupitelstva města a vinařů k řešení
problematiky regulace hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení
špačků ve vinicích
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo přijato

Bod č. 14 Pověření kontrolního výboru provedením kontroly uzavřených smluv
za rok 2012
Předkládá starosta. Členové kontrolního výboru každoročně kontrolují smlouvy uzavřené
v uplynulém roce. Termín do 15.02.2012.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly uzavřených smluv
za rok 2011 v termínu do 15.02.2012

Výsledek hlasování:
Pro 20
Usnesení č. 15 bylo přijato

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 15 Neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2012
Předkládá Ing. Josef Haluza. Návrh byl součástí materiálů.
Připomínky: proběhla různorodá diskuse o výši příspěvku Oblastní Charitě, Městu Břeclav,
možnosti zřízení obecní policie, uzavírání mateřské školy po dobu školních prázdnin,
způsobu výkonu služeb Městské policie Břeclav. V této diskusi požádal o slovo
Miroslav Beneš. Slovo mu bylo uděleno.
Miroslav Beneš – ohledně policie. Ta městská policie, co sem jezdí, jaká je jejich činnost?
Jezdí po Lanžhotě autem a značí si, kdo má vysypaný šutr. Co to má za význam?
Nedokáže posoudit, jestli 100 nebo 200 tisíc je hodně nebo málo, podle něj to neplní
ten účel. V Kútě se roky traduje, že je to expedice omamných látek. Když tam jeli
policajti, zdaleka je vidí. Proč některým obcím, které jsou tak velké jak my, anebo
menší, se ta městská policie vyplatí. Kdyby mu to někdo mohl vysvětlit.
starosta – městská policie se nevyplatí žádné obci. Např. ve Valticích mají 2 policajty, ročně
je to stojí 800.000 Kč. Kdyby je neměli, ušetří 800 tis., protože dva lidi nezajistí nic.
Fungují spíš, jako pošťáci. Městské polici Břeclav jsou u nás zadávány úkoly z úřadu,
hlídají skládky, jezdí sem hlavně o sobotách a nedělích, v noci, jsou posíláni na
exponovaná místa, kde se schází problematická mládež, provádějí odchyt psů, dělají
zápisy o obhlídce, kontrolují, měsíčně podávají zprávu o činnosti, které je
projednávána v radě města.
Další připomínky nebyly.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu na rok
2012:
Mateřské škole Lanžhot, Komenského 2, Lanžhot
610 000 Kč
Masarykově základní škole Lanžhot, Masarykova 22, Lanžhot
2 400 000 Kč
TJ Sokol, občanské sdružení, Na Šlajsi 35, Lanžhot
1 500 000 Kč
Oblastní Charitě Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav
610 000 Kč
Městu Břeclav
100 000 Kč
DSO Region Podluží
126 000 Kč
Jihomoravskému kraji
204 000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 16 bylo přijato
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Bod č. 16. Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města v roce 2012
Předkládá Ing. Josef Haluza. Návrhy smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města
Lanžhot v roce 2012 byly součástí materiálů. Jedná se o
- Mateřská škola Lanžhot – neinvestiční dotace na provoz školy ve výši 610 000 Kč,
z toho částka 10 000 Kč je určena účelově na náklady spojené s rozloučením
s předškoláky a úhradu nákladů spojených s pořádáním dětských hodů.
- Masarykova základní škola Lanžhot – neinvestiční dotace na provoz školy ve výši
2 400 000 Kč .
- Tělovýchovná jednota Sokol Lanžhot – na přímou podporu sportovních aktivit ve výši
1 500 000 Kč.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s:
- Mateřskou školou Lanžhot, Komenského 2, Lanžhot
610 000 Kč
- Masarykovou základní školou Lanžhot, Masarykova 22, Lanžhot 2 400 000 Kč
- TJ Sokol, občanské sdružení, Na Šlajsi 35, Lanžhot
1 500 000 Kč
Výsledek hlasování:
Pro 20
Usnesení č. 17 bylo přijato

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod č. 17 Jednoduchá pozemková úprava v lokalitě Podsedky – plán společných zařízení
Předkládá místostarosta. Návrh společných zařízení řeší přístup k pozemkům dotčeným
Jednoduchou pozemkovou úpravou.
Stávající cesta (DC1) o výměře 428 m2 neřešila přístup ke všem pozemkům a proto se
účastníci dohodli, že část svých pozemků poskytnou na rozšíření přístupové cesty (DC2).
Tato cesta bude majetkem města Lanžhot.
Připomínky:
O slovo požádal Miroslav Beneš. Slovo mu bylo uděleno
Ti vlastníci, oni se toho zřeknou bez úhrady?
Josef Bartoš – ano. Dojednal to s nimi Pozemkový úřad.
Ing. Jan Hloušek – je nějak ošetřeno používání cesty v tom ohledu, že při provádění
zemědělské činnosti může být znečištěna přiléhající státní silnice?
Josef Bartoš – kdo vozovku znečistí, ten musí znečištění odstranit.
O slovo znovu požádal Miroslav Beneš. Slovo mu bylo uděleno.
Proč se na to ptá. Dostal se do takové věci, že jak jde Caja, svodnica, Hrubá svodnica,
jak ty pozemky šly jeden vedle druhého až do Súhrad, to bylo ve 22., 23. roku, to do
dneška není majetkově vyřízené, čili každý ten vlastník má kus té Caje. Jak měl široké
to pole, taký má podíl na té Caji. To ještě dneska není vyřešené.
Josef Bartoš – to je možné, ale dnes platí zákon, že pokud se dělá pozemková úprava, musí to
být takto vyřešené.
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Další připomínky nebyly.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje návrh plánu společných zařízení pro Jednoduchou
pozemkovou úpravu v lokalitě Podsedky, k. ú. Lanžhot
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 18 bylo přijato

Bod č. 18. Různé
V tomto bodě starosta informoval o nabídce Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby město Lanžhot odkoupilo pozemky pod budovami v bývalém kempinku u
Oázy, které mají být údajně naším majetkem. Stanovisko úřadu k tomuto je, že podle
dokumentů, které u nás byly nalezeny, byly předmětné budovy převedeny do majetku
organizace Restaurace Břeclav tzn., že nejsou naším majetkem a tudíž nemáme zájem o
odkoupení pozemků pod nimi. Záležitost byla konzultována s naším právníkem.
Dále informoval o dokončení opravy kanalizace na ulici Kostická provedené nástřikem plastu
o síle 5,5 mm. (videoukázka kamerových zkoušek)
Dále informoval o zprávě firmy VaK, ve které uvádí, že programové vybavení řídící jednotky
na ČOV je v takovém stavu, že navrhují výměnu. Firma, která ho instalovala, již zanikla.
Dnes jsou systémy jiné, podobný již nikde v provozu není. Nové zařízení je nutné a nákladné.
Byly osloveny a ještě budou osloveny firmy, na dodávku tohoto zařízení za co nejnižší cenu.
Nabízí se také oslovení firmy DUIS, která ČOV kdysi uváděla do provozu.
Starosta vyzval členy zastupitelstva o příspěvky do Různého.
Petr Uhlíř – hovořil o způsobu třídění odpadů, např. plastů. Nelíbí se mu, že plasty se odváží
do Velkých Pavlovic, do Hantálů, tam si je podnikatel odkupuje, vozí zpátky do obce
a zde je zpracovává. Toto vidí, jako zbytečné převážení odpadu. Proč se to tomu
podnikateli neprodá přímo v Lanžhotě? Bývalá starostka Moravské Nové Vsi, paní
Krutáková, která teď řídí Hantály prý nutí obce, aby se veškeré odpady vozily do
Hantálů, protože jsou podle toho hodnocené.
starosta – Lanžhot je akcionářem této společnosti, takže na zisku se podílí. Hantály nejsou
paní Krutákové. Hantály řídí představenstvo společnosti, jehož předsedou je pan
Sadílek. Dále pohovořil o nové strategii této firmy.
Mgr. Antonín Hostina – hovoří o tom, že se šíří jakési fámy o špatném hospodaření TJ Sokol
Lanžhot. Není to pravda, hospodaření podléhá kontrole a všechny výdaje jsou účelně
vynaložené, nikdo se z nich neobohacuje.
starosta – žádné takové fámy neslyšel. Na finance poskytnuté z rozpočtu města se provádí 2x
ročně kontrola.
O slovo požádala Ing. Eliška Kólová. Slovo jí bylo uděleno.
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Připomíná znovu otázku volně pobíhajících psů na ulici Na dílni.
starosta – řeší se to, dva psi tam byli již odchyceni.
20.34 hod. odešel Mgr. Antonín Hostina
O slovo žádal Miroslav Beneš.
Po dotazu předsedajícího, zda se připomínka týká projednávaného programu, proběhla
diskuse, co se v bodě Různé má projednávat. Slovo mu uděleno nebylo.
Miroslav Beneš navrhl ukončení této debaty s tím, že si nechá odborně fundovanýma lidma
vysvětlit, co to různé je.
Břetislav Osička – dne 28.1.2012 se koná I. Reprezentační ples města Lanžhot. Srdečně na něj
všechny zve.
starosta – dne 29.12.2011 zve všechny na obecní zabíjačku s ohňostrojem.

Bod č. 19. Závěr
Po projednání všech bodů programu předsedající popřál všem krásné prožití vánoc a ve 20.37
hod. zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Zpráva z jednání kontrolního výboru
4) Zápis z kontroly činnosti finančního výboru v roce 2011
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2011
Zapisovatel: Anna Moučková

Ověřovatelé: Miroslav Straka

dne

29.12.2011

……………...……………..

Břetislav Osička

dne

29.12.2011

………………...…………..

František Hrnčíř

dne

29.12.2011

……………...……………..

dne

29.12.2011

…………………………….

Starosta:

Místostarosta: Josef Bartoš

