MĚSTO

LANŽHOT

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŽHOT DNE 28.04.2011
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

schvaluje:
přeřazení bodu 8. Převody nemovitostí před bod 7. Úprava rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 2/2011
program jednání
ověřovatele dnešního zápisu:
Ing. Jan Hloušek
Helena Svačinová
zapisovatelku dnešního zápisu:
Anna Moučková
koupi pozemků parc. č. KN 2050/18 o výměře 1535 m2, parc. č. PK 2048/1 o výměře
1194 m2 a parc. č. PK 2049/ o výměře 2474 m2 vše v k. ú. Lanžhot, za cenu 50 Kč/m2
prodej části pozemku parc. č. 2047/2, dle GP parc. č. 129/5 o výměře 27 m2, ostatní
plocha, k. ú. Lanžhot, paní Lence Topolanské za cenu 50 Kč/m2
prodej plynárenského zařízení NTL plynovod LPE 90 v ulici Lesíčková za cenu min.
19.500 Kč
rozpočtové opatření č. 2/2011 dle předloženého návrhu s poznámkou, že vykupované
pozemky nemusí být použity k výstavbě návštěvnického centra
demolici domu čp. 913, na pozemku parc. č. st. -939, k. ú. Lanžhot
příspěvek občanskému sdružení Spolek pro Lanžhot na opravu vyhlídky kostela ve
výši 600 000 Kč
neschvaluje:
zařazení otázek p. Petra Uhlíře do programu
pověřuje:
radu města schválením smlouvy na plynárenské zařízení ul. Lesíčková za případně
vyšší dojednanou cenu

konstatuje:
ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 3
územního plánu SÚ Lanžhot není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu

vydává:
v rámci příslušnosti podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a
§ 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, změnu č.
3 územního plánu sídelního útvaru Lanžhot
ukládá:
radě města iniciovat jednání se správcem místní římskokatolické farnosti, farní radou a
Spolkem pro Lanžhot za účelem písemné specifikace (dohody) podmínek a formy
zamýšleného turistického využití vyhlídky kostelní věže.
zamítá:
návrh na zastavení projektu Kazůbková alej
návrh na zastavení práce na protipovodňových projektech, „Zavezený járek“ a „Druhá
etapa „Ochranná hráz Svodnice“.
bere na vědomí
zprávu o kontrole usnesení a zprávu kontrolního výboru
zprávu z jednání rady města
zprávu z jednání finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za 1.-3./2011
stanovisko rady města k rekonstrukci pódia v sále restaurace Podlužan, navržené Mgr.
Hostinou

V Lanžhotě dne 28.04.2011
místostarosta města Lanžhot
Josef BARTOŠ

starosta města Lanžhot
František HRNČÍŘ

