MĚSTO

LANŽHOT

VÝPIS USNESENÍ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŽHOT DNE 29.06.2011
Zastupitelstvo města Lanžhot:
1. schvaluje rozšíření programu o bod 15. a) Ţádost o poskytnutí finanční dotace
z rozpočtu města Lanţhot na vybudování dvou tenisových kurtů v areálu Sokolské TJ
Sokol Lanţhot
2. schvaluje rozšířený program zasedání
3. schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Lenku Hrubou a Mgr. Ladislava Straku a
zapisovatelkou Annu Moučkovou
4. bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení a zprávu kontrolního výboru
5. bere na vědomí zprávu z jednání rady města
6. schvaluje příspěvek na rok 2011 i pokračování členství v Regionu Podluţí za
podmínky lepší efektivity v hospodaření
7. bere na vědomí zprávu finančního výboru a zprávu o plnění rozpočtu za 1.-05./2011
8. schvaluje vypracování projektu „Protipovodňové opatření na levém břehu toku
Kyjovky v km 12,470 aţ 12,600 včetně mostu Šlajsa a protipovodňové opatření na
pravém břehu toku Kyjovky v ř. km 12,470 aţ 12,650
9. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011 dle předloţeného návrhu
10. bere na vědomí Závěrečný účet DSO Čistý Jihovýchod a zprávu nezávislého auditora
DSO Čistý Jihovýchod
11. bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Podluţí a Zprávu nezávislého auditora
Regionu Podluţí
12. schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2010 včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 a to bez
výhrad
13. revokuje své usnesení č. 20 ze dne 20.12.2010 o prodeji domu čp. 576 na pozemku
parc. č. st. -244/2 a pozemku parc. č. st. -244/2, k. ú. Lanţhot, panu Václavovi
Tvrdému z Lovčic a schvaluje prodej domu čp. 576 na pozemku parc. č. st. -244/2 a
pozemku parc. č. st. -244/2, k. ú. Lanţhot panu Vlastimilu Ţiţlavskému, Lanţhot a
paní Marii Tvrdé Lanţhot za cenu 300.000 Kč kaţdému ideální ½

14. vrací žádost na poskytnutí dotace ve výši 700.000 Kč na vybudování dvou tenisových
kurtů v areálu Sokolské předkladateli k dopracování a pověřuje radu města zjištěním
dalších moţností financování
15. doporučuje dále sledovat moţnost výstavby lávky přes řeku Dyji
16. v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o pořízení nového územního
plánu.
určuje zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem pana Josefa Bartoše, narozeného
30.08.1952, bytem Luční 1180/7a, 691 51 Lanţhot
schvaluje, ţe Město Lanţhot poţádá Městský úřad Břeclav o pořízení Územního
plánu Lanţhot.
schvaluje podání ţádosti o dotaci z programu IOP - 5.3b podpora tvorby a aktualizace
územních plánů obcí s ohledem na udrţitelný rozvoj území na pořízení Územního
plánu Lanţhot popř. o dotaci z KÚ JmK.

V Lanţhotě dne 29.06.2011
místostarosta města Lanţhot
Josef BARTOŠ

starosta města Lanţhot
František HRNČÍŘ

