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Město LANŽHOT
Zastupitelstvo města Lanžhot
Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Lanžhot
konaného dne 18. března 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 08.03.2013 do 19.03.2013 (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 16 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Z nepřítomných se omluvili, MUDr. Libuše Burýšková, Břetislav Osička, Helena Svačinová,
Ctirad Petrla a Petr Uhlíř.

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.
Poté 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 a zapisovatelky
4. Kontrola usnesení, zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva z jednání rady města
6. Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu za období 1.-12.2012 a
1.-2.2013
7. Rozšíření plánu investičních akcí a oprav na rok 2013
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s DSO Čistý jihovýchod
9. Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s DSO Čistý jihovýchod
10. Finanční příspěvek pro TJ Sokol Lanžhot
11. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Lanžhot
12. Převody nemovitostí
13. Obřadní síň
14. Kamerový systém
15. Rozpočtové opatření č. 1/2013
16. Rozprava
17. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 16
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 Ing. Lenku Hrubou a pana
Miroslava Straku a zapisovatelku Annu Moučkovou.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Lenku Hrubou a pana
Miroslava Straku a zapisovatelku Annu Moučkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 16
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) Výpis z minulého usnesení byl součástí
materiálů.
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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 16
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 20.12.2012 do 06.03.2013 byla součástí materiálů
zaslaných členům zastupitelstva poštou a byla doplněna o výpis z posledního jednání rady
města dne 13.03.2013.
Připomínky:
Mgr. Antonín Hostina – na co se dávalo souhlasné stanovisko k povodňovému plánu firmě
Eurovia? Je to něco nového?
starosta – Eurovia je firma, která staví protipovodňovou hráz v lese. Protože pracují
v zátopovém území, musí mít zpracován povodňový plán a jelikož se pohybují na
našem katastru, potřebovali i souhlas města s povodňovým plánem.
Mgr. Antonín Hostina – na co se poskytl finanční příspěvek pro OS 300 na pravidelnou
činnost a kolik dostali? A bylo to v souladu s pravidly pro poskytování dotací?
starosta – bylo to v souladu s pravidly a dostali 8.000 Kč. Je to skautský sportovní oddíl
lakrosu.
Mgr. Antonín Hostina – tvorba a použití sociálního fondu 2013. To je co?
starosta – je to fond kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců města
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období od
20.12.2012 do 13.03.2013
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

Bod č. 6 Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu za období 1.-12.2012 a
1.-2.2013
Zprávu předkládá předseda finančního výboru Ing. Aleš Uher. U prezence byla rozdána
tabulka plnění rozpočtu za období 1.-12.2012. Součástí materiálů byla tabulka plnění rozpočtu
za období 1.-2.2013.
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Připomínky:
Ing. Jan Hloušek – nesedí mu zůstatky a počáteční stavy na účtu
Ing. Aleš Uher – je to z důvodu, že návrh rozpočtu 2012 se připravoval ještě před skutečným
uzavřením účtu k 31.12.2011. Proto tam dochází k rozdílu.
Miroslav Straka – proč je rozdíl v ceně rekonstrukce křižovatky?
Ing. Aleš Uher – návrh ceny dělal rozpočtář a skutečná cena se pak odvíjí podle nabídek.
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.-12.2012 a 1.-2.2013
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 7 Rozšíření plánu investičních akcí a oprav na rok 2013
Předkládá místostarosta.
Parkoviště v ulici Kostická
Jedná se o vybudování parkoviště u bytovek na rohu ulice Stráže a Kostická a opravu
chodníku u bytovky na ulici Stráže. Pozemky kolem bytovek patří pozemkovému fondu. Asi
před dvěma lety nám byla na zřízení parkoviště část těchto pozemků bezúplatně převedena.
K žádosti o převod pozemků jsme museli doložit projekt pro územní řízení na toto parkoviště.
Bylo by vhodné tento projekt dodělat, nechat zpracovat projekt pro stavební povolení na
parkoviště i chodník.
Vyvýšený přechod u MZŠ
Ke zvýšení bezpečnosti při přecházení komunikace II. třídy u Masarykovy základní školy byl
zpracován projekt vyvýšeného přechodu. Rozpočtované náklady jsou ve výši 350 tis. Kč.
V letošním roce bylo vydáno stavební povolení. Projekt bude realizován v době letních
prázdnin.
Stavební úpravy a půdní vestavba Hasičské zbrojnice
Z důvodu nevyhovujících prostor pro činnost Sboru dobrovolných hasičů v hasičské zbrojnici
bylo v loňském roce schváleno vypracování projektu na rekonstrukci této zbrojnice. Na
projektu se v současné době pracuje a podle rozpracovanosti tohoto projektu by mělo být
stavební povolení vydáno v nejbližší době. Předpokládané náklady na tuto rekonstrukci jsou
ve výši 1800 tis. Kč včetně DPH. Protože jsme schopni tuto akci finančně zajistit ještě
z letošního rozpočtu, navrhuje rada města schválit provedení této rekonstrukce ještě
v letošním roce.
Připomínky:
Petr Uher – není tam nějaká možnost získat dotaci? myslí tím, na půdní vestavbu Hasičské
zbrojnice.
starosta – zatím nic nebylo
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Petr Uher – ulice Na Dílni? Jak se to uzavřelo? Myslí si, že dokud chodí lidé v některých
ulicích po blátě, je vybudování komunikace přednější než rekonstrukce hasičské
zbrojnice.
starosta – v ulici Na Dílni to není tak kritické, zpevněné plochy tam jsou. Letos se počítá se
zpracováním projektu a příští roka se akce bude určitě realizovat.
Mgr. Milan Kocmánek – prostor za starou školou – nemá ani statut parkoviště, lidé ho
oslovují s žádostí, aby se s tím něco dělalo.
Na vybudování parkoviště na Kostické by mělo navazovat nějaké dopravně
bezpečnostní opatření.
Mgr. Marek Uhlíř – doporučuje prověřit financování z dotace třeba krajského úřadu, postoj
hejtmana k hasičům je všeobecné známý
starosta – snaží se získávat dotace na co to jde. A město je v tom poměrně úspěšné. Záleží na
tom, jestli na tento titul bude dotace vyhlášená.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozšíření plánu investičních akcí a oprav dle
předloženého návrhu
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato

Bod č. 8 Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s DSO Čistý jihovýchod
Předkládá starosta. Přílohou materiálů byla Smlouva o partnerství schválená zastupitelstvem města
dne 03.03.2011 a návrh jejího Dodatku č. 1.
Dobrovolný svazek obcí Čistý jihovýchod byl založen za účelem získání dotace na výstavbu sběrných
dvorů. Udržitelnost projektu je 5 let, t. j. do konce roku 2015, pak nám to bude předáno bezúplatně do
majetku. V dodatku č. 1 se město Lanžhot zavazuje:
- zajistit pojištění předmětu podpory (stavební i technologická části)
DSO Čistý jihovýchod se zavazuje:
- po ukončení projektu převést bezúplatně předmět podpory do vlastnictví provozovatele
- příjemce podpory a současně vlastník technického vybavení SSO souhlasí s tím, aby
provozovatel provedl přihlášení technického zařízení do registru vozidel
- v případě ukončení spolupráce ze strany provozovatele podpory půjdou veškeré sankce
vyvozené poskytovatelem dotace k tíži provozovatele, nedohodnou-li se strany jinak.
Pojištění je už rozjednané, bude vybrána firma s nejvýhodnějším pojištěním, tak jako je to u pojištění
obecního majetku.

Připomínky:
Ing. Jan Hloušek – sběrný dvůr bude stále v majetku města a město bude ten kdo ho pojistí?
starosta – ano.
Ing. Jan Hloušek – co se myslí jako ukončení spolupráce?
starosta – např. vystoupení ze svazku před ukončením projektu.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství uzavřené mezi městem
Lanžhot a Dobrovolným svazkem obcí Čistý jihovýchod
Výsledek hlasování:
Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 2
Mgr. Hostina
Ing. Hloušek
Usnesení č. 7 bylo přijato

Bod č. 9 Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství s DSO Čistý jihovýchod
Předkládá starosta. V příloze materiálů byl návrh dodatku č. 2 uvedené smlouvy. V tomto
dodatku se DSO Čistý jihovýchod zavazuje, že k 1.1.2016 (tj. po ukončení projektu) převede
bezúplatně předmět podpory do vlastnictví provozovatele v pořizovací ceně 8 821 059,34 Kč,
rozpis majetku je uveden v příloze č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství, a tím zanikne
městu Lanžhot pohledávka vůči DSO Čistý jihovýchod za předanou projektovou dokumentaci
předmětu podpory ve výši 264 214 Kč. Pohledávka se považuje za nenávratný příspěvek.
Připomínky:
Ing. Jan Hloušek – čeho se týká přihlášení do registru vozidel?
starosta – některá obec si vzala třeba drtičku nebo UNC. Lanžhot nic takového nemá, takže se
ho to netýká.
Ing. Jan Hloušek – předením majetku zanikne smlouva o partnerství?
starosta – ano, tento projekt skončí, ale ve svazku zůstaneme dál, protože je připraven další
projekt – kompostárna.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství uzavřené
mezi městem Lanžhot a DSO Čistý jihovýchod
Výsledek hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdrželi se 1
Mgr. Hostina
Usnesení č. 8 bylo přijato

Bod č. 10 Finanční příspěvek pro TJ Sokol Lanžhot
Předkládá Ing. Josef Haluza.
V příloze materiálů byla žádost TJ Sokol o prodloužení termínu vyúčtování příspěvku schváleného
dne 31.10.2012 ve věci rekonstrukce sociálního zázemí a přilehlých prostor v areálu Sokolské ve výši
150.000 Kč. Protože TJ Sokol nestihl potřebné dokumenty doložit, požádal o prodloužení tohoto
termínu do 30.06.2013. Rada se tímto zabývala a doporučuje žádost schválit.

Připomínky: bez připomínek
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje TJ Sokol Lanžhot prodloužení termínu doložení
vyúčtování a použití finančních prostředků na vybudování sociálního zázemí a přilehlých
prostor v areálu Sokolské do 30.06.2013
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo přijato

Bod č. 11 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Lanžhot
Předkládá Ing. Josef Haluza.
Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Sokol Lanžhot byl součástí
materiálů.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku pro TJ
Sokol Lanžhot
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato

Bod č. 12 Převody nemovitostí
Předkládá místostarosta.
V roce 1999 byly zaměřeny a následně v roce 2000 odprodány za cenu 35 Kč/m2 pozemky na
prodloužení zahrad za domy v ulici Pastvisko I. Dnes již zemřelý pan Miroslav Hakala st. tuto
možnost tehdy nevyužil. Současný vlastník nemovitosti jeho syn, pan Miroslav Hakala, si o
odprodej zažádal až nyní. Parcela za jeho zahradou má parc. č. KN 1724/301 a výměru 74 m 2.
Rada doporučuje prodej pozemku za cenu 50 Kč/m2.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje prodej pozemku parc. č. KN 1724/301 o výměře 74
m2 p. Miroslavu Hakalovi za cenu 50 Kč/m2
Výsledek hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdrželi se 1
Usnesení č. 11 bylo přijato
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Bod č. 13 Obřadní síň
Předkládá místostarosta.
Rada města se zabývala možností výstavby obřadní síně. Tato otázka už byla hojně
diskutovaná i na jednání zastupitelstva. Rada navrhuje, aby ji zastupitelstvo pověřilo jednáním
o možnosti vybudování této stavby. Co se týká financování, asi nebude možnost získat na
tento projekt dotaci, odhady jsou 10 až 15 mil. Kč, podle požadavků na vybavení. Otázkou je
také výběr projektanta, zda bude lepší oslovit konkrétního projektanta a věřit jeho úsudku, či
vypsat architektonickou soutěž. V tom případě by se akce prodražila. Další otázkou je, zda
projekt vytvořený architektem, bude také uskutečnitelný v rámci nějakého cenového limitu.
Samotné umístění a přístupová cesta na hřbitov je dalším problémem. Muselo by se projednat
s nájemci hrobových míst, zda jsou ochotní své hroby přeložit kvůli vybudování středové
cesty. Napojení sítí, příjezdová cesta, parkoviště a úprava okolí, to všechno se musí dobře
uvážit. Stejně jako provozní náklady, energie, správce, úklid. Z těchto důvodů rada
doporučuje, aby byla zastupitelstvem pověřena ke zjištění a prověření všech těchto aspektů
s tím, že podá na některém z příštích zastupitelstev zprávu a bude jednáno dál.
Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – vyjadřuje poděkování za Petra Uhlíře, že tato otázka byla dána na
projednání a doufá, že se věc pohne dál směrem k realizaci. Nabízí spolupráci. Dává
na zváženou, zda by do doby realizace obřadní síně nebylo možné u hřbitova zbudovat
alespoň nějaké pietní místo, kde by bylo možné udělat občanský pohřeb, aby občané
nemuseli jezdit do Břeclavi, Hodonína, Hustopečí.
Mgr. Antonín Hostina – také děkuje, také to měli ve volebním programu.
Mgr. Ladislav Straka – je to úkol také pro všechny členy zastupitelstva, aby zjišťovali názory
občanů, jejich představy a připomínky, aby se s nimi dalo dále pracovat.
Petr Uher – navrhuje posunout se dál a udělat studii.
starosta – to je to s čím chce začít. Najít vhodné místo, určit si velikost atd.
Ing. Zdenka Hrubá – žádá určení nějakého termínu, kdy se na návrhu začne dělat.
starosta – snad do příštího zasedání, bude průběžně zjišťovat, jak např. pokračují ve
Tvrdonicích, zjistí nějaké možnosti zpracování návrhu, či studie a jakmile něco bude
vědět víc, podá o tom zprávu
Ing. Jan Hloušek – nedalo by se oslovit zase nějakou skupinu studentů?
Miroslava Straka – souhlasí, studenti řeší různé diplomové práce apod., může to být její
součástí
Mgr. Marek Uhlíř – podporuje tento návrh
Ing. Jan Hloušek – myslí si, že 2-3 studenti by si to v rámci nějaké ročníkové práce mohli
zkusit udělat.
Mgr. Antonín Hostina – setkal se s tím při práci v Hodoníně. Na takové práci se podílejí i
profesoři.
Mgr. Milan Kocmánek – souhlasí s návrhem usnesení. Myslí si, že právě diskuse o takových
věcech je typickým příkladem pro pracovní jednání zastupitelstva. Navíc obřadní síň
byla součástí nejednoho volebního programu. Doba se změnila a potřeba takovýchto
pohřebních obřadů stoupla.
starosta – nechce to uspěchat, ale myslí si, že je reálné tuto stavbu postavit v roce 2015. Co se
týká finančních prostředků, myslí si, že s financováním této akce nebude problém.
Nechal si také zpracovat statistiku pohřbů za poslední asi 4 roky. Vychází to tak, že
cca 1/3 smutečních obřadů se uskuteční v obřadní síni v Břeclavi. Některé z toho jsou
pak kremace, některé jsou pohřbení do hrobu v Lanžhotě.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot pověřuje radu města přípravou podkladů a zjištěním
finančních možností k záměru vybudování obřadní síně. Informace budou podány na
příštím jednání zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo přijato

Bod č. 14 Kamerový systém
Předkládá starosta.

Rada se zabývala možností pořízení kamerového systému u Masarykovy základní školy a na
Náměstí. Informoval o tom, že v Břeclavi byl takový kamerový systém spuštěn koncem
minulého roku. Je připojen na pult centrální ochrany. Byl seznámen s tím, jak to funguje, je
možnost kameru ovládat, přiblížit si zájmovou oblast apod. V Břeclavi tento systém
realizovala firma 3E System z Brna. Tuto firmu oslovil s požadavkem realizaci podobného
systému v Lanžhotě. Jednalo by se o zavedení 2 kamer v oblasti Náměstí a 2 kamer u
Masarykovy základní školy. Zástupci firmy už byli v Lanžhotě, lokality si prohlédli a zjistí,
jakým způsobem bude přenášen signál z kamer na pult centrální ochrany ať už na policii do
Břeclavi nebo do HBS Hodonín. Možná přes internet. V Břeclavi to muselo být vedeno
kabely.
Připomínky:
Mgr. Milan Kocmánek – kvituje s povděkem tento nápad. Jen připomíná, že snímáním by měl
být pokryt i vchod do přístavby, protože tam je to trápí nejvíc.
starosta – zatím to byl jen návrh. Ještě bude možnost se k tomu vyjádřit.
Mgr. Antonín Hostina – v žádném případě by z tohoto HBS nevyřazoval. Minulý týden se jim
podařilo chytit zloděje kovů na sběrném dvoře. Kriticky se vyjadřuje k činnosti
městské policie, přestože její šéf je jeho kamarád. Projedou to tady, vezmou 1300 Kč
na hodinu. HBS nechá auto v ulici a projde to tady se psem, měli tam pitbula a Tučků
měli chytěných do hodiny. Je to o přístupu k práci. Městská policie má peníze jisté.
HBS je placená podle toho jaký mají výkon. Když nemají výkon tak je každý zruší.
Doporučuje jednat i s nimi. Ví, že tady byl pan Mašát a nabídku jakéhosi kamerového
systému taky dělal. Doporučuje i s ním jednat.
starosta – nikdo je nezatracuje, jen znovu připomíná, že se byli podívat v Břeclavi. Zvolí tu
nabídku, která bude výhodnější. Důležitá bude možnost způsobu napojení, a
samozřejmě finance.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot pověřuje radu města přípravou návrhu a možností realizace
kamerového systému
Výsledek hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdrželi se 1
Mgr. Uhlíř
Usnesení č. 13 bylo přijato

Stránka 10 z 13

Bod č. 15 Rozpočtové opatření č. 1/2013
Předkládá Ing. Aleš Uher. Návrh rozpočtového opatření byl součástí materiálů.
Rozpočtovým opatřením č. 1/2013 se provádí změna rozpočtu ve výši:
467 000 Kč na straně příjmů

184 000 Kč daň právnických osob města Lanžhot vypočtená z příjmů podléhající
zdanění za rok 2012
82 000 Kč dotace Ministerstva financí ČR na náklady související s volbou prezidenta
republiky
150 000 Kč dotace Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnutá prostřednictvím
Úřadu práce na mzdové náklady pracovníků na veřejně prospěšných pracích –
prodloužení smlouvy z roku 2012 do 31.7.2013
51 000 Kč vrácení nevyčerpané dotace Tělovýchovné jednoty Sokol Lanžhot
poskytnuté v roce 2012 – celková výše dotace byla 1 500 000 Kč, převod do rezervy.
2 823 000 Kč na straně výdajů

322 000 Kč půjčka Farnímu úřadu Lanžhot na vybudování výstavy ve věži kostela.
Půjčka byla schválena i zahrnuta v rozpočtu roku 2012. Do 31.12.2012 však nebyla
podepsána smlouva a proto nemohla být půjčka vyplacena. Hrazeno z rezervy.
150 000 Kč příspěvek tělovýchovné jednotě Sokol Lanžhot na vybudování sociálního
zařízení a přilehlých prostor v areálu Sokolské. Pro vyplacení příspěvku bylo zapotřebí
předložit platné stavební povolení. Do 31.12.2012 stavební povolení nebylo doloženo.
Hrazeno z rezervy.
150 000 Kč náklady na mzdy a odvody pracovníků na veřejně prospěšných pracích.
Hrazeno z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.
82 000 Kč náklady spojené se zajištěním volby prezidenta republiky. Hrazeno z dotace
Ministerstva financí.
184 000 Kč – daň právnických osob města Lanžhot za rok 2012 – tato daň se neodvádí
finančnímu úřadu, pouze se proúčtuje ve stejné výši na straně příjmů a výdajů.
- 906 000 Kč rezerva, která byla zvýšena o zůstatek finančních prostředků
k 31.12.2012
+ 2 356 000 Kč a snížena - 3 313 000 Kč = prostředky převedené na úhradu nově
vzniklých nebo zvýšených nákladů.
1 000 Kč vypořádání dotace poskytnuté v prosinci roku 2012 na volbu prezidenta,
dotace nebyla použita a v plné výši vrácena.
80 000 Kč kapitálový výdaj na zpracování projektu parkoviště na Kostické ulici u
bytovek, hrazeno z rezervy.
350 000 Kč kapitálový výdaj na zvýšený přechod u základní školy na Masarykově
ulici, hrazeno z rezervy.
610 000 Kč kapitálový výdaj na zpracování nového územního plánu města. V roce
2012 nebyly náklady na územní plán čerpány, byl uzavřen dodatek ke smlouvě o
zpracování plánu a platby přesunuty do roku 2013 z důvodu podání žádosti o dotaci na
územní plán. Platby provedené v roce 2012 by nebyly uznatelným nákladem, hrazeno
z rezervy
1 800 000 kapitálový výdaje na realizaci akce „půdní vestavba hasičské zbrojnice“,
hrazeno z rezervy.
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2 356 000 Kč ve financování

ve schváleném rozpočtu byl uveden předpokládaný zůstatek na bankovních účtech ve
výši 16 300 000 Kč. Přebytek je převáděn do rezervy.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Usnesení č. 14 bylo přijato

Zdrželi se 0

Bod č. 16 Rozprava
Slovo si vzal starosta.
Informoval pokračování prací na knize o Lanžhotě. K realizaci byl vybrán pan Jirman, který
slíbil předložit smlouvu – zatím tak neučinil. Žádné bližší informace nemá.
Územní plán – na jeho realizaci byla získána dotace z Jihomoravského kraje ve výši 100.000
Kč. Ale protože Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo také dotační titul na územní plány,
byla podána žádost o dotaci i tam. V případě jejího získání by to byla částka kolem 650.000
Kč. Protože není možný souběh dvou dotací, bude se muset dotace z kraje vrátit.
Kazůbková alej – dotazem na Fond životního prostředí bylo zjištěno, že dotaci na výsadbu
pravděpodobně během 14 dní době získáme. Stejně tak i na akci Zateplení přístavby
Městského úřadu, jakmile proběhne výběrové řízení.
Mgr. Marek Uhlíř - zaregistroval ve sdělovacích prostředcích, že obce organizují aukce na
dodávku energií. Myslí si, že by bylo vhodné něco podobného zorganizovat i tady.
Podle informací bylo dosaženo úspor až kolem 30%.
Dále poděkoval za zorganizování sezení s pracovníky Povodí Moravy. Myslí si, že to
bylo přínosné, i když není přesvědčen o tom, že řekli všechno. Informoval o tom, že
jako odpůrci tohoto opatření byli pozvaní ještě na další jednání na Povodí Moravy, kde
byla debata věcná a vzešlo z toho, že by bylo vhodné sejít se na nějakém pracovním
zastupitelstvu a najít v této věci nějaký rozumný konsenzus.
starosta – s ředitelem Povodí Moravy si telefonoval, v krátkém období chce nějaké sezení
k tomuto ještě zorganizovat. V horizontu 14 dnů by měl vědět víc.
Co se týká energií – město elektronickou aukci na energie dělalo, ušetřilo se dost.
Příští týden čeká návštěvu zástupce firmy, která tuto aukci dělala, projedná s ním
možnost udělat aukci i pro občany.
Mgr. Marek Uhlíř – myslí, že něco podobného nabízel i Jihomoravský kraj.
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starosta – ví o tom, ale asi to bylo jen pro městské úřady
Ing. Aleš Uher – aukce na energie pro město proběhla minulý rok a ušetřilo se asi půl
milionu.
Ing. Josef Haluza – je třeba také zmínit to, že ne vždycky se aukce vyplatí, důležité je
načasování. Nikdo neví, co bude za rok. Je to odvyslé od cen na burzách, které
kolísají. Také se neví, zda občané budou mít o aukci zájem. Je třeba zvážit, kdy aukci
provést. Může se stát, že se vysoutěží jakási cena a cena energií půjde ještě níž.
starosta – a samozřejmě samotná aukce není zadarmo.
Rekonstrukce venkovního osvětlení.
Starosta informuje, že je vypracován pasport veřejného osvětlení. Objevila se nabídka
zafinancování a realizace rekonstrukce veřejného osvětlení se splátkováním z úspor.
Jedná se o LED osvětlení. Jeho životnost je cca 20 let, úspora až 80%. Záruka 8 let. Je
možné, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí dotační tituly na veřejné osvětlení.
Bude nutné zvážit, jakou možnost využít.
Jan Tomek – upozorňuje na pobíhajícího rotvajlera u hřbitova
starosta – v sobotu byl odchycen
Mgr. Antonín Hostina – apeluje na řešení domu v ulici I. Příční. Měl by se začat likvidovat.
Pan Balga tam pálí plasty, sousedé Paškovi mají na střeše saze.
starosta – souhlasí, že p. Balga by se měl odtud vystěhovat. Ale řešila se tam otázka zletilosti
jeho syna.
Mgr. Antonín Hostina – jezdí pravidelně na sběrný dvůr, kde se ho zaměstnanci ptají, jak
dlouho ještě budou čárkovat pytle
starosta – aby přehled odevzdaného tříděného odpadu byl o něčem vypovídající, mělo by se
to sledovat alespoň půl roku. Nebude se to dělat pořád.

Bod č. 17 Závěr
Po projednání všech bodů programu a vyčerpání všech dotazů do bodu rozprava předsedající
ve 20.45 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: 18.03.2013

Zapisovatel: Anna Moučková
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Ověřovatelé: Ing. Lenka Hrubá

Starosta:

dne

20.03.2013

……………...……………..

Miroslav Straka

dne

02.04.2013

………………...…………..

František Hrnčíř

dne

02.04.2013

……………...……………..

dne

02.04.2013

…………………………….

Místostarosta: Josef Bartoš

