MĚSTO

LANŽHOT

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŽHOT DNE 14.06.2012
Zastupitelstvo města Lanžhot:
1. schvaluje rozšíření programu o bod 6a) Volba nového člena finančního výboru
2. schvaluje rozšířený program jednání
3. schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Antonína Hostinu a Ing. Aleše Uhra a
zapisovatelku Annu Moučkovou
4. bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu kontrolního výboru
5. bere na vědomí zprávu z jednání rady města za období od 15.03.2012 do 14.06.2012
6. bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za
období 1.-5.2012
7. volí novou členkou finančního výboru Ing. Lucii Bartošovou
8. bere na vědomí Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod a Zprávu nezávislého auditora
DSO Čistý Jihovýchod
9. bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Podluží a Zprávu nezávislého auditora
Regionu Podluží
10. schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, „bez výhrad“ celoroční hospodaření a závěrečný
účet města Lanžhot za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2011 a ověření účetní závěrky k 31.12.2011
11. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012 dle přílohy
12. schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu města na rok 2012
Dobrovolnému svazku obcí Čistý Jihovýchod ve výši 169 201,35 Kč
13. si vyhrazuje podle § 102, odst. 3 zákona o obcích právo schválit Směrnici č. 1/2012
k veřejným zakázkám malého rozsahu.
14. schvaluje Směrnici č. 1/2012 k veřejným zakázkám malého rozsahu
15. schvaluje Zadání územního plánu Lanžhot, které je nedílnou součástí tohoto usnesení

16. souhlasí s odstoupením od smluv uzavřených s a. s. Hantály na zajištění komplexních
služeb v odpadovém hospodářství a pověřuje radu města vyhlášením nového
výběrového řízení
17. schvaluje prodej části pozemku parc. č. PK 2619/1 – dle GP KN 2619/225 o výměře
120 m2 manželům Hřebačkovým za cenu 80 Kč/m2
18. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. PK 676
19. souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 2608/10 o výměře 50 m2 a KN
2608/11 o výměře 551 m2 z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví města
Lanžhot
20. bere na vědomí nabídku HBS, s. r. o. na zajištění bezpečnosti města Lanžhot

V Lanžhotě dne 14.06.2012
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ

starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ

