MĚSTO

LANŽHOT

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŽHOT DNE 12.09.2012
Zastupitelstvo města Lanžhot:
1. schvaluje program jednání
2. schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Vladimíra Pardíka a pana Jana Tomka 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 15.06.2012 do 05.09.2012
5. bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za
období 1.-8.2012
6. schvaluje záměr prodloužení městského vodovodního řadu do areálu bývalého ZD
7. souhlasí s projednáním „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města“, jejichž
návrh nebyl dodán společně s hlavními materiály
8. schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, doplněné v čl. 5, bod a)
„kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení fyzické osoby nezapisované do
obchodního rejstříku, např. občanský průkaz“
9. odkládá rozhodnutí o navýšení rozpočtu MŠ o 103 tis. Kč z rezervy rozpočtu města
10. odkládá žádost TJ Sokol Lanžhot o dotaci na dokončení rekonstrukce zařízení

Sokolské do příštího jednání zastupitelstva s tím, že radě města budou předloženy
podklady v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města
11. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012 dle přílohy, bez částek určených jako
navýšení rozpočtu pro MŠ
12. zamítá prodej části pozemku parc. č. PK 2619/1 manželům Vlaschinským
13. zamítá prodej pozemku parc. č. st. -1272 manželům Paškovým
14. schvaluje prodej zbytkových částí plynovodu v ulici Školní (33,62 m), v ulici Na Peci
(48,25m) a u mateřské školy (94,5 m), vybudovaných v letech 2001 a 2002, JMP Net,
s. r. o., za celkovou cenu 167.246 Kč

15. schvaluje prodej pozemků parc. č. KN 675/3 o výměře 2 m2, parc. č. KN 676/2 o
výměře 409 m2 a parc. č. KN 676/3 o výměře 11 m2 manželům Miroslavu a Janě
Trubačovým, za cenu 80 Kč/m2
16. schvaluje koupi pozemku parc. č. PK 1322 o celkové výměře 6957 m2 za celkovou
cenu 369.270 Kč
V Lanžhotě dne 12.09.2012
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ

starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ

