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Město LANŽHOT
Zastupitelstvo města Lanžhot
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Lanžhot
konaného dne 3. listopadu 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 25.10.2011 do 03.11.2011. 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 20 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Z nepřítomných se omluvil Petr Uher.

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.-9.2011
7. Vyhláška o odpadech
8. Investiční akce
9. Nabytí majetku – sochy na Náměstí
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10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na programu 129 120 „Protipovodňová ochrana města
Lanžhot II. etapa“
11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
12. Různé
13. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro 20
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 ověřovateli dnešního zápisu MUDr. Libuši Burýškovou a Mgr.
Marka Uhlíře a zapisovatelkou Annu Moučkovou.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje ověřovateli zápisu MUDr. Libuši Burýškovou a
Mgr. Marka Uhlíře a zapisovatelkou Annu Moučkovou
Výsledek hlasování:
Pro 20
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.
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 20
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 22.09.2011-11.10.2011 byla součástí materiálů zaslaných
členům zastupitelstva poštou a doplněna o výpis z posledního jednání rady města dne
27.10.2011.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot bere na vědomí zprávu z jednání rady města
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 6 Zpráva z jednání finančního výboru, plnění rozpočtu 1.-9.2011
Zprávu předkládá předseda finančního výboru Ing. Aleš Uher. Součástí materiálů byla tabulka
plnění rozpočtu za období 1.-9./2011. Při prezenci bylo rozdáno Rozpočtové opatření č.
6/2011, které schválila rada města na svém zasedání dne 05.10.2011.
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.-9./2011
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo přijato

Bod č. 7 Vyhláška o odpadech
Předkládá místostarosta. Návrh znění OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl
součástí materiálů zaslaných členům zastupitelstva poštou. Změna se týká výše poplatku a
rozšíření osvobození od placení poplatku.
Připomínky:
Mgr. Antonín Hostina – souhlasí, že 450 Kč za odpady není moc, je to obvyklá výše.
Vyslovuje svůj názor, že občan vlastně odpad netvoří, vytváří ho výrobci a prodejci
zboží, občan odpad jenom třídí a platí. Mělo by se víc třídit a ty co poctivě třídí při
placení poplatku zvýhodnit. Těm co odpad vyhazují okolo silnic dávat „flastry“.
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Další připomínky nebyly, proto dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo přijato

Bod č. 8 Investiční akce
Předkládá Ing. Josef Haluza. Seznam akcí byl přílohou materiálů.
Připomínky:
Petr Uhlíř – WC na hřbitově a úprava části cesty v Zámecké ulici pod hřbitovem by se měly řešit
tak, aby jejich provedení nebylo v rozporu se zamýšlenou stavbou obřadní síně.
starosta – někde v archivu leží starý projekt obřadní síně, v úterý bude zasedat stavební komise,
posoudí ho. Co se týká parkoviště, bude zadán návrh k posouzení. Pak teprve se vybere
vhodná varianta.
Mgr. Antonín Hostina – nesouhlasí se seznamem navržených akcí, který nekoresponduje s
volebními programy. Dělají se pořád chodníky, parčíky a nic se nestaví. Potřebujeme
školu, školní jídelnu, družinu, školní klub, obřadní síň. Podle jeho názoru se stále jen
opravuje, chodníky by stačilo jen přeložit obecními zaměstnanci a mělo by se víc
investovat do školy. Nelíbí se mu záměr budovat záchody v muzeu. Je tam málo místa. Při
jednodušších stavbách oslovit zdejší podnikatele k provedení prací. Oprava např. stávající
pěkné cesty v Souhradech, která je málo využívána a úpravu parku v této lokalitě
nepovažuje za nutné.
Ctirad Petrla – mají snad lanžhotské firmy zákaz účastnit se výběrového řízení či předkládat
nabídky?
starosta – ne, každý se může zúčastnit. Několikrát přeložené chodníky nejsou kvalitní a za nějaký
rok jsou znova rozbité a nerovné. Proto se dělají nové s pevným podkladem. Pokud jsme
schopni získat dotace na opravu chodníků tak nás m2 stojí cca 300 Kč. Bez dotací 1.200
Kč. Takže je škoda, dotace nevyužít, pokud se ještě poskytují. Už se hodně postavilo. Co
se týká školy, do té se v posledních letech investovaly nemalé peníze – zateplení, nová
kotelna, sociální zařízení, rekonstrukce školní jídelny, atd. Jídelna u školy by podle
předběžné studie stála okolo 40 mil. Kč a nikdo nám na to nic nedá. Letošní finanční
situace není dobrá, příjmy nejsou plněny tak, jak se v rozpočtu předpokládalo a na příští
roky se nečeká zlepšení. A musí se udržovat to, co už se postavilo. Podle nového
rozpočtového určení daní by Lanžhot mohl dostat možná 7 mil. Kč navíc. Navrhovaný
plán investic není dogma a může se průběžně upravovat podle aktuálního stavu financí a
potřeb.
Ing. Jan Hloušek - navrhuje, aby zdejší firmy, které mají zájem v Lanžhotě dělat zakázky,
předložili městu informace o tom, jakou disponují technikou, počtem zaměstnanců a jaké
práce jsou schopni poskytnout. Tyto reference budou uložené na úřadě a v případě potřeby,
se můžou firmy oslovit přímo.
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MUDr. Burýšková – vyjadřuje svůj názor na potřebu úpravy komunikace a parku v Souhradech.
Vyprovokovalo ji k tomuto příspěvku to, že zazněl názor, že tato komunikace je málo
frekventovaná, nevyužívaná. Při akcích, jako je první svaté přijímání, hody a podobné větší
akce zde stává hodně aut a shromažďuje se tam dost lidí. Komunikace je pěkná, ale okolí
není upravené, při deštích rozblácené. Cesta funguje jako spojnice ul. Masarykova a
Hrnčířská a naopak upozorňuje, že je dosti frekventovaná. Navíc je to lokalita téměř
v centru města. Příjezd k rodinným domkům není řešený v podstatě vůbec, jezdí se po
nezpevněných cestách.
Ing. Hloušek – potvrzuje, že tato problematika byla řešena stavební komisí, je fakt, že silnice je
pěkná, ale jsou tam obytné domy, ke kterým nevede zpevněná cesta. Při rekonstrukci se jí
dá nový tvar, bude opatřena obrubníky a vyřeší příjezd k obytným domkům.
Mgr. Antonín Hostina – vůbec se mu nelíbí parková úprava u Kapličky. Stromky a keře jsou
nevhodně vybrané, přerostlé a je jich tam hodně.
Další připomínky nebyly.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje návrh investičních akcí na rok 2012

Výsledek hlasování:

Pro 19

Proti 0

Zdrželi se 1
Hostina

Usnesení č. 7 bylo přijato

Bod č. 9 Nabytí majetku – sochy na Náměstí
Předkládá starosta. Ocenění nabývaného majetku bylo součástí materiálů.
Připomínky: Bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje nabytí soch na Náměstí do majetku města
v navrhovaných cenách
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo přijato

Bod č. 10 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na programu 129 120 na akci
„Protipovodňová ochrana města Lanžhot II. etapa“
Předkládá starosta. Jedná se o smlouvu, která již byla projednávána na minulém jednání
zastupitelstva.
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Připomínky:
Petr Uhlíř – přinesl za zemědělské družstvo v likvidaci hospodářské smlouvy, kterými
prokáže existenci majetku zemědělského družstva. Akce protipovodňová ochrana
města jsou vyhozené peníze.
Ctirad Petrla – předkládá zprávu, která má přiblížit a vysvětlit proč se protipovodňová
ochrana začala budovat, jak probíhají její jednotlivé etapy a co je jejím cílem. Zpráva
je přiložena k zápisu.
Petr Uhlíř – nesouhlasí s informacemi, které předložil Ctirad Petrla.
Ctirad Petrla – reaguje na příspěvek p. Uhlíře.
Poté ještě proběhla krátká diskuse o potřebnosti či nepotřebnosti protipovodňové ochrany
Protože tato věc byla již dost prodiskutovaná, předsedající rozpravu ukončil a dal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje dodatek č. 1 ke „Smlouvě o účasti na programu
129 120 na akci „Protipovodňová ochrana města Lanžhot II. etapa“
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 6
Zdrželi se 1
Uher A.
Mgr. Hostina
Mgr. Kocmánek
Ing. Haluza
Ing. Hloušek
Osička
Ing. Hrubá Z.
Petrla
Ing. Hrubá L.
MUDr. Burýšková Mgr. Uhlíř M.
Říhová
Uhlíř Petr
Straka M.
Svačinová
Tomek
Mgr. Straka L.
Ing. Pardík
Bartoš
Hrnčíř
Usnesení č. 9 bylo přijato.

Bod č. 11. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
Předkládá místostarosta. Návrh smlouvy byl přílohou materiálů.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování
systému IDS JMK
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.

Stránka 7 z 8

Bod č. 12. Různé
Městská policie
Město Břeclav žádá zvýšený příspěvek za výkon služby městské policie v Lanžhotě a to ze
100 tis. Kč na 200 tis. Kč ročně. MěP Břeclav tyto služby poskytuje i městu Podivín. Protože
zvýšení je dost vysoké, byla domluvena schůzka starosty města Břeclav, Lanžhot a Podivín,
na které bylo dohodnuto, že placení zvýšeného příspěvku bude posunuto o 3 měsíce. Od
1.1.2012 nastupuje nový velitel městské policie, který udělá novou kalkulaci na tyto služby a
na výši příspěvku. Na příští týden je domluvena i schůzka starosty s novým velitelem.
Bankomat
Od pondělí je v provozu. Je přístupný nonstop.
Sokolské
Studie je hotová. Došla včera v tištěné a elektronické verzi. Ještě ji nikdo neviděl, po
seznámení bude její zjednodušená verze umístěna na webové stránky města. Celý projekt
bude nakopírován na DVD a rozdán zájemcům – zastupitelům.
Starosta vyzval členy zastupitelstva o příspěvky do Různého.
O slovo se přihlásila paní Ludmila Křížová. Vadí jí pobíhající psi, které by mohla městská
policie odchytit a umístnit do útulku.
Přišla, aby vyjádřila svůj nesouhlas s budováním parkoviště na ulici Školní vedle jejich domu.
O pozemek se již 30 let stará, udržuje ho. Navíc je to jeden z mála kousků zeleně na Strážích.
Navrhuje umístnění laviček. Upozorňuje na parkování náklaďáků na zeleném prostoru, které
údajně funguje, jako překladiště zboží. Mluví o petici, ve které si, mimo jiné, někteří občané,
na ni podali stížnost. I když ne jmenovitě, ale mezi řádky. Petici podepsali i lidé, kteří
nevěděli, co podepisují.
Dále vzpomíná pamflety a stěžuje si na to, že jsou rozšiřovány informace, že je jejich
autorkou.
starosta – budování parkovišť v obci bylo jedním ze záměrů, ale tento záměr byl přehodnocen
a bude řešen jednotlivě.

Bod č. 13. Závěr
Po projednání všech bodů programu předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.40 h.
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) Zpráva z jednání finančního výboru
Zápis byl vyhotoven dne: 03.11.2011
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Zapisovatel: Anna Moučková

Ověřovatelé: MUDr. Libuše Burýšková

Starosta:

dne

16.11.2011

……………...……………..

Mgr. Marek Uhlíř

dne

09.11.2011

………………...…………..

František Hrnčíř

dne

18.11.2011

……………...……………..

dne

18.11.2011

…………………………….

Místostarosta: Josef Bartoš

