Výpis usnesení z 15. zasedání
Zastupitelstva města Lanžhot
ze dne 15. 9. 2021

Zastupitelstvo města Lanžhot:
Z15/21/2

s ch v a l u j e program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Zpráva o činnosti
5. Pomoc města Lanžhot obcím zasažených tornádem
6. Plnění rozpočtu k 31. 8. 2021
7. Rozpočtové opatření č. 5/2021
8. Převody nemovitostí
9. Žádost TJ Sokol o rozšíření účelu určení neinvestiční dotace
10. Diskuse
11. Závěr

Z15/21/3

s ch v a l u j e
ověřovatele zápisu Mgr. Romana Konráda a pana Petra Uhra
a zapisovatelku paní Annu Moučkovou

Z15/21/5

s ch v a l u j e udělení mimořádné odměny ve výši 65 000 Kč paní místostarostce
Mgr. Petře Říhové za mimořádnou práci při zajištění a organizaci pomoci občanům
z obcí postižených tornádem.

Z15/21/6

b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Lanžhot k 31. 8. 2021

Z15/21/7

s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 5/2021

Z15/21/8.1

s ch v a l u j e prodej pozemku parc. č. KN 2619/345 ostatní plocha o výměře 25 m2,
který byl Geometrickým plánem č. 2297-53/2021 vyhotoveným GEPROSTAV
geodézie s.r.o., Horní plesová 4175, 695 01 Hodonín vytvořen z pozemku parc. č.
PK 2619/8, zapsaného na LV 10001, zjednodušená evidence původ Pozemkový
katastr, Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro
obec a k. ú. Lanžhot, firmě EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČ 28085400, za cenu ve výši v místě a čase obvyklé celkem 22.500 Kč

Z15/21/8.2

s ch v a l u j e prodej pozemku parc. č. KN 1609/85 ostatní plocha o výměře 116 m2
a pozemku parc. č. KN st. 1314 zastavěná plocha o výměře 34 m2, které jsou dosud
zapsané v Katastru nemovitostí na LV 10001, Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Břeclav pro obec a k. ú. Lanžhot, firmě Společné družstvo
Pomoraví, se sídlem Nová 550, 691 51 Lanžhot, IČ 49973941, za cenu ve výši v místě
a čase obvyklé celkem 60.000 Kč

Z15/21/8.3

s ch v a l u j e koupi pozemku parc. č. PK 3127 o výměře 4723 m2 zapsaného na LV
1808, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr, Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a k. ú. Lanžhot, od
vlastníka pana xxx, za cenu ve výši v místě a čase obvyklé celkem 236.150 Kč
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Z15/21/8.4

s ch v a l u j e koupi podílu id. 22/84 na pozemku parc. č. PK 1618 o celkové výměře
4454 m2 zapsaného na LV 3981, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr,
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a
k. ú. Lanžhot a pozemku parc. č. KN 1724/357 o celkové výměře 69 m2 zapsaného na
LV 3981, Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,
pro obec a k. ú. Lanžhot, od vlastníka xxx, za cenu ve výši v místě a čase obvyklé
celkem 467.214 Kč

Z15/21/8.5

s ch v a l u j e koupi podílu id. 1/4 pozemků v areálu Na Šlajsi parc. č. PK 2069
o celkové výměře 932 m2 a parc. č. PK 2070 o celkové výměře 2332 m2, zapsaných na
LV č. 4033, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr, u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec ak. ú. Lanžhot, a koupi
podílu id. 1/2 pozemků parc. č. PK 411 o celkové výměře 4017 m2, PK 477 o celkové
výměře 5442 m2, PK 481 o celkové výměře 2733 m2, PK 1102/2 o celkové výměře
2633 m2, PK 1102/4 o celkové výměře 3648 m2, PK 1639 o celkové výměře 4639 m2
a PK 2044 o celkové výměře 8988 m2, zapsaných na LV č. 1165
zjednodušená evidence, původ Pozemkový katastr, u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a k. ú. Lanžhot, od
vlastníka paní xxx, za cenu ve výši v místě a čase obvyklé celkem 442.590 Kč.

Z15/21/8.6

s ch v a l u j e koupi pozemku parc. č. KN 335/9 orná půda o výměře 425 m2
a pozemku parc. č. KN 1268/237 ostatní plocha o výměře 13 m2, zapsaných na
LV 764, Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,
pro obec a k. ú. Lanžhot, od vlastníka pana xxx, za cenu ve výši v místě a čase obvyklé
celkem 11.075 Kč

Z15/21/8.8

s ch v a l u j e koupi podílu id. 11/80 objektu bydlení čp. 904 na pozemku parc. č.
st. 927, zapsaného na LV č. 3514, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a k. ú. Lanžhot, od vlastníka pana xxx za cenu
ve výši v místě a čase obvyklé celkem 13.750 Kč a dále koupi podílu id. 14/80 objektu
bydlení čp. 904 na pozemku parc. č. st. 927, zapsaného na LV č. 3514, u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a k. ú.
Lanžhot, od vlastníka paní xxx, za cenu ve výši v místě a čase obvyklé celkem 17.500
Kč

Z15/21/9

s ch v a l u j e rozšíření účelu určení neinvestiční dotace TJ Sokol Lanžhot v roce 2021
a uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí veřejné finanční
podpory/dotace z rozpočtu města Lanžhot č. D/9/2020

……………………………….
Mgr. Ladislav Straka
starosta města

Zapsala: Anna Moučková
Dne: 15. 9. 2021
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