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Město LANŽHOT
Zastupitelstvo města Lanžhot
Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Lanžhot
konaného dne 17. 6. 2021

Bod č. 1 Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Lanžhot (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.05 hodin starostou města Mgr. Ladislavem Strakou (dále i jako „předsedající“).
V úvodu zmínil pracovní zasedání zastupitelstva, které se konalo 19.5. za téměř 100% účasti
zastupitelů. Na tomto pracovním jednání byly detailně prodiskutovány body, které jsou dnes
předkládány ke schválení.
Konstatoval, že stále platí nařízení o dodržování mimořádných opatření v souvislosti
s nákazou Covid 19, zejména používání ochrany úst a dýchacích cest v uzavřených
místnostech.
Přítomné občany předsedající informoval, že zasedání zastupitelstva města je přenášeno
v reálném čase do kabelové televize za účelem informování o činnosti města ve smyslu
zákona o obcích.
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 10. 6. 2021 do 17. 6. 2021 (příloha č. 1) Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a na infokanále místní kabelové televize
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 jednání se omluvili paní Mgr. Jana Malá, Mgr. Antonín Hostina, Bc. Radim Vilda a paní
Petra Pincelová. Pan Josef Říha se dostaví později.

Bod č. 2 Schválení programu
Návrh programu obdrželi členové zastupitelstva společně s písemnými materiály.
Mgr. Petra Říhová upozornila na výměnu materiálu k bodu č. 15. Důvody uvede při
samotném projednávání.
Na dotaz, zda chce někdo další dnešní program doplnit, se nikdo nepřihlásil
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Předsedající tedy dal hlasovat o tomto návrhu programu:
1.
Zahájení
2.
Schválení programu
3.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4.
Zpráva o činnosti
5.
Plnění rozpočtu k 31. 5. 2021
6.
Rozpočtové opatření č. 3/2021
7.
Schválení Závěrečného účtu města Lanžhot za rok 2020
8.
Schválení účetní závěrky města Lanžhot za rok 2020
9.
Převod majetku TJ Sokol
10.
Převod nemovitosti – koupě podílu ½ pozemku parc. č PK 2862
11.
Převod nemovitosti - koupě podílu ¼ pozemku parc. č. PK 1928/1
12.
Převod nemovitosti - koupě pozemku parc. č. PK 2864 a PK 2865
13.
Převod nemovitosti – koupě podílu ½ pozemku parc. č PK 1931
14.
Převod nemovitostí – koupě pozemku parc. č. KN 2619/91 a prodej pozemku parc.
č. KN st. 117/3
15.
Převod nemovitostí – koupě pozemků v areálu ZD
16.
Diskuse
17.
Závěr
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot schvaluje program jednání
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Usnesení č. Z14/21/2 bylo přijato

Zdržel se 0

Bod č. 3 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl řádně ověřen ověřovateli
panem Pavlem Ciprysem a Bc. Radimem Vildou, nebyly k němu podány námitky, je uložen
k nahlédnutí v úřadovně MěÚ, a proto se pokládá za schválený.
Předsedající navrhl schválit jako ověřovatele dnešního zápisu Ing. Josefa Haluzu
a Mgr. Marka Uhlíře a zapisovatelku paní Annu Moučkovou.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot s ch v a l u j e ověřovatele zápisu Ing. Josefa Haluzu
a Mgr. Marka Uhlíře a zapisovatelku paní Annu Moučkovou
Výsledek hlasování:
Pro 15
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Haluza
Usnesení č. Z14/21/3 bylo přijato
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Bod č. 4 Zpráva o činnosti
Kompletní zprávu o činnosti předkládá starosta. Svoji zprávu doplnil prezentací s
fotografiemi. Informace se týkaly zejména těchto probíhajících akcí:
Revitalizace vodních ekosystémů pod Lanžhotem
Zprůtočnění rybníka Kout – probíhají výkupy pozemků.
Vybudování infrastruktury v areálu bývalého zemědělského družstva – i zde probíhají výkupy
pozemků.
Přístavba sportovní haly a parkoviště – hala bude po dobu stavby uzavřena.
Nová střecha na Společenském domě – už je hotová.
Rekonstrukce vestibulu ve Společenském domě – pokračují.
Modernizace knihovny – chýlí se ke konci. Čeká se na nábytek.
Adoptuj si svou zahrádku.
Modernizace náměstí. Na pracovním jednání byla dohodnuta výsledná podoba, kterou
zpracuje jedna skupina architektů.
Prodloužení vodovodu k pizzerii a muzeu
Digitalizace katastrálních map – určení hranic mezi sousedy je hotové.
Vybudování bezdrátového rozhlasu.
Oprava cesty od Jazérka na Jasenovou – proběhla ve spolupráci s MND.
Oprava cesty okolo Kúta – je plánována.
Rozšíření cesty ke sběrnému dvoru
Naučná informační stezka o přírodě lužního lesa – ve spolupráci s biosférickou rezervací
Dolní Morava.
Kompletní rekonstrukce ulice Příční I. a Příční II. – bude zahájena příští týden. Je to náročný
projekt, zejména co se týká komfortu obyvatel těchto ulic, budou žít dva měsíce na staveništi.
19.18 hod. dostavil se pan Josef Říha
Přístavba ZŠ – jídelna, kuchyně + rozšíření počtu odborných učeben
Rekuperace vzduchu ve třídách – v nových stavbách už je to standardní vybavení.
Malované hrací prvky před MZŠ – dárek ke dni dětí.
Stavba chodníku na Luční ulici – probíhají přípravné práce.
Nové prvky v areálu Sokolské – různé značky a nalajnované hřiště na tenis, florbal a
basketbal.
Převod nemovitého majetku v areálu Šlajsa – dnes je na programu schválení převodu.
Jarmarktour – nouzová akce vzhledem k opatřením proti covidu, ale velmi kladně
ohodnocená.
Pozvánky na kulturní akce:
19. 6. – 20. 6 Rybářské závody
5. 7. Hasičské závody
11. 7. Krojový výlet
20. – 22. 7. Letní kino
31. 7. Hobby westernové závody
11.- 13.8 Lanžhotské kování
Na závěr zmínil blížící se výročí určení Lanžhota městem. Tento akt proběhl 27. 6. 2001 a
letos tedy uběhne 20 let od této události. Plánovaná akce k tomuto výročí byla z důvodu
opatření přesunuta na pozdější termín. K výročí se připravuje i výstava „Od dědiny k městu“ a
brožurka.
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Bod č. 5 Plnění rozpočtu k 31. 5. 2021
Podklady k projednání tohoto bodu byly součástí materiálů zaslaných členům zastupitelstva
společně s pozvánkou na dnešní zasedání zastupitelstva. Projednáno na finančním výboru.
Ing. Aleš Uher plnění shrnul v několika větách. Proběhlo prvních pět měsíců roku. Plnění
příjmů je pravidelně probíráno na radě města a ve finančním výboru. Proinvestováno je 6,7
mil. Kč. Letos se čerpání posune více, stavby se rozjely, plnění bude vyšší.
Připomínky:
Mgr. Marek Uhlíř – ceny stavebních prací i materiálů letí nahoru. Jak se to odrazí na rozpočtu
a jak ve smlouvách?
Ing. Aleš Uher – u vysoutěžených a nasmlouvaných akcí by měly být ceny dané. Patrně se to
odrazí až při soutěžení a uzavírání smluv nových. Bude se to muset ošetřit
rozpočtovými opatřeními.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Lanžhot
k 31. 5. 2021
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/5 bylo přijato

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 3/2021
Podklady k projednání tohoto bodu byly součástí materiálů.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot s ch v a l u j e rozpočtové opatření č. 3/2021
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Usnesení č. Z14/21/6 bylo přijato

Zdržel se 0

Bod č. 7 Schválení Závěrečného účtu města Lanžhot za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu města Lanžhot za rok 2020 byl projednán Radou města Lanžhot
dne 27. 5. 2021 a finančním výborem dne 31. 5. 2021
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo města Lanžhot v y j a d ř u j e s o u h l a s s celoročním hospodařením
města Lanžhot za rok 2020 a to bez výhrad, a s ch v a l u j e Závěrečný účet města Lanžhot
za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2020
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/7 bylo přijato

Bod č. 8 Schválení účetní závěrky města Lanžhot za rok 2020
Povinnost schvalovat účetní závěrku je dána vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na
schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a § 84 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot
a) s ch v a l u j e účetní závěrku města Lanžhot za rok 2020.
b) r o z h o d l o poměrem hlasů ... : …, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční situace města Lanžhot
a účetní závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/8 bylo přijato

Bod č. 9 Převod majetku od TJ Sokol
V souladu s ust. § 85 písm. a) je Zastupitelstvu města Lanžhot předkládáno ke schválení
nabytí nemovitostí městu Lanžhot formou daru od Tělovýchovné jednoty Sokol Lanžhot,
zapsaný spolek.
Jedná se o nemovitý majetku v areálu Na Šlajsi a fotbalového hřiště Na Šlajsi.
Důvody a okolnosti převodu nemovitostí jsou uvedeny v Memorandu. Převod nemovitostí
schválila rovněž Členská schůze TJ Sokol Lanžhot.
Podmínkou darování nemovitostí a uzavření Darovací smlouvy je pokračování provozování
areálu tělovýchovnou jednotou do doby rozhodnutí města Lanžhot přistoupit k realizaci svého
investičního záměru rekonstrukce či výstavby sportovně-rekreačního areálu.
Připomínky: bez připomínek.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Stránka 6 z 11

Zastupitelstvo města Lanžhot s ch v a l u j e
a) uzavření Memoranda s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lanžhot, z. s., IČO: 18510973,
se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot,
b) nabytí nemovitostí formou daru od Tělovýchovné jednoty Sokol Lanžhot, z. s., IČO:
18510973, se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot.
 pozemku parcelní číslo st. 1333, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 168, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1334, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 190, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1335, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jeho
součástí je budova č. e. 36, způsob využití: stavba občanského vybavení,
 pozemku parcelní číslo st. 1336, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1339, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 153, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1448, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1449, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1340, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova č. p. 249, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo st. 1447, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če, způsob využití: jiná stavba,
 pozemku parcelní číslo 2070/7, druh pozemku: trvalý travní porost,
 pozemku parcelní číslo 2070/8, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/9, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/10, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/11, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/13, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/17, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/78, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/80, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2070/12, druh pozemku: ostatní plocha,
 pozemku parcelní číslo 2059, typ parcely: parcela zjednodušené evidence, zdroj parcely
ZE: pozemkový katastr,
 budovy bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, stojící na pozemku parcelní číslo st. 1452,
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
přičemž veškeré tyto nemovitosti, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 3458, vedeném
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, se nachází v
obci Lanžhot a v katastrálním území Lanžhot,
c) uzavření Darovací smlouvy s Tělovýchovnou jednotou Sokol Lanžhot, z. s.,
IČO: 18510973, se sídlem Na Šlajsi 153/35, 691 51 Lanžhot.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Usnesení č. Z14/21/9 bylo přijato

Proti 0

Zdržel se 0
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Bod č. 10 Převod nemovitosti koupě podílu id. ½ pozemku parc. č. PK 2862
Dle záborového elaborátu pro výkup pozemků, který zpracovala firma GEOREAL
spol. s r. o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň je pozemek parc. č. PK 2862 jedním z pozemků
dotčených stavbou „Protipovodňová ochrana Lanžhot – SO 07 - Zprůtočnění vodní nádrže
Kout“. Tímto záborovým elaborátem byly určeny výměry ploch stavbou dotčených částí
parcel i částí mimo zábor.
Připomínky: bez připomínek.
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot s ch v a l u j e koupi podílu id. ½ pozemku parc. č. PK 2862
zapsaného v katastru nemovitostí, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na LV č. 4134
pro obec a k. ú. Lanžhot od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase obvyklou, celkem 12.642
Kč a s ch v a l u j e uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/10 bylo přijato

Bod č. 11 Převod nemovitosti koupě podílu id. ¼ pozemku parc. č. PK 1928/1
Jedná se o stejný případ jako v předchozím bodu. Vykoupený pozemek bude součástí stavby
„Protipovodňová ochrana Lanžhot – SO 07 - Zprůtočnění vodní nádrže Kout“
Připomínky:
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot s ch v a l u j e koupi podílu id. ¼ pozemku parc. č. PK
1928/1 zapsaného v katastru nemovitostí, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na LV č. 4137
pro obec a k. ú. Lanžhot od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase obvyklou, celkem
42.792 Kč a s ch v a l u j e uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/11 bylo přijato

Bod č. 12 Převod nemovitostí koupě pozemků parc. č. PK 2864 a 2865
I v tomto případě se jedná o koupi pozemků, které poslouží pro budování stavby
„Protipovodňová ochrana Lanžhot – SO 07 - Zprůtočnění vodní nádrže Kout“.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
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Zastupitelstvo města Lanžhot
a) s ch v a l u j e koupi podílu id. ½ pozemků parc. č. PK 2864 a PK 2865 zapsaných
ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr u Katastrálního pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na LV č. 1594 pro obec a k. ú.
Lanžhot od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase obvyklou celkem 128.046 Kč a s ch
v a l u j e uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí.
b) s ch v a l u j e koupi podílu id. ½ pozemků parc. č. PK 2864 a PK 2865 zapsaných
ve zjednodušené evidenci původ Pozemkový katastr u Katastrálního pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na LV č. 1594 pro obec a k. ú.
Lanžhot od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase obvyklou celkem 128.046 Kč a s ch
v a l u j e uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/12 bylo přijato

Bod č. 13 Převod nemovitosti koupě podílu id. ½ pozemku parc. č. PK 1931
Podklady k projednání tohoto bodu byly součástí materiálů zaslaných členům zastupitelstva.
I tento pozemek je dotčený stavbou „Protipovodňová ochrana Lanžhot - SO 07
– Zprůtočnění vodní nádrže Kout“.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot s c h v a l u j e koupi podílu id. ½ pozemku parc. č. PK 1931
zapsaného v katastru nemovitostí, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Břeclav na LV č. 857
pro obec a k. ú. Lanžhot od vlastníka Agro Jevišovice, a. s., č. p. 102, 670 53 Jevišovice,
IČO 494 55 958, za cenu v místě a čase obvyklou celkem 163.706,- Kč a s ch v a l u j e
uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti.
Výsledek hlasování:
Pro 17
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení č. Z14/21/13 bylo přijato

Bod č. 14 Převod nemovitostí koupě pozemku parc. č. KN 2619/91 a prodej pozemku
parc. č. KN st. 117/3
Podklady pro převod nemovitostí byly součástí materiálů zaslaných členům zastupitelstva.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot
a) s ch v a l u j e koupi nemovitosti pozemku parc. č. KN 2619/91 ost. pl. zapsaného
v katastru nemovitostí Katastrálního pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště
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Břeclav na LV č 1092 pro obec a k. ú. Lanžhot od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase
obvyklou 50 Kč/m2, celkem 2.850,- Kč a s ch v a l u j e uzavření kupní smlouvy
o převodu nemovitosti,
b) s ch v a l u j e prodej nemovitosti pozemku parc. č. KN st. 117/3 zast. pl., který vznikl
dle GP č. 2297-63/2021 Ing. Božena Morcová, Geodetické práce, Čechova 693/17,
Břeclav, ze dne 6. 5. 2021, z pozemku parc. č. PK st. 113, v GP označeného písm. b) a
oddělením z pozemku parc. č. PK 2619/8 v GP označeného písm. a), zapsaných
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Břeclav na LV č. 10001 pro obec a k. ú. Lanžhot, xxx, za cenu v místě a čase
obvyklou 135 Kč/m2, celkem 34.560,- Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy o převodu
nemovitosti.
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Uhlíř
Usnesení č. Z14/21/14 bylo přijato

Bod č. 15 Převod nemovitostí koupě pozemků v areálu zemědělského družstva
Komentuje Mgr. Petra Říhová. V materiálu, který byl zaslán poštou bylo pozemků ke koupi
daleko víc. Na některých pozemcích se nacházejí stavby. Vlastník stavby není vlastníkem
pozemku. Bylo dohodnuto, že prodávající předloží souhlas vlastníka budovy s převodem
pozemku. Protože se tak nestalo, je k projednání předkládán nový materiál, ve kterém je
převáděný majetek zúžen pouze na pozemky, na kterých se žádná stavba nenachází.
Připomínky: bez připomínek
Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Lanžhot s ch v a l u j e
a) koupi pozemků v areálu zemědělského družstva, užívaných jako ostatní plocha a
zastavěná plocha, a to pozemků parc. č. PK 1610/1, PK 1610/2, PK 1611, PK 1612,
zapsaných v katastru nemovitostí, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na LV č.
3012 pro obec a k.ú. Lanžhot, od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase obvyklou
400 Kč/m2, celkem 1.987.600 Kč,
b) podíl id. ½ pozemku parc. č. PK 1613/1 o výměře 1181 m2, zapsaného katastru
nemovitostí, zjednodušená evidence původ Pozemkový katastr u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na LV 2528 pro obec a k.ú.
Lanžhot, od vlastníka xxx, za cenu v místě a čase obvyklou 400 Kč/m2, celkem
236.200 Kč,
a s ch v a l u j e uzavření kupní smlouvy o převodu všech výše uvedených nemovitostí.
Výsledek hlasování:
Pro 16
Proti 0
Zdržel se 2
P. Ciprys
Mgr. Uhlíř
Usnesení č. Z14/21/15 bylo přijato
Bod č. 16 Diskuse
Předsedající otevřel bod diskuse.
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Ing. Dušan Petrla - otevřel téma volné pobíhání psů. Tito psy, větší plemena, ohrožují a
napadají menší psy, i ty, kteří jsou na vodítku, mohou ublížit i člověku. Mělo by se to
pokutovat. Lidé po incidentech nevolají policii.
Mgr. Petra Říhová – pokutovat to může jedině policie.
Ing. Dušan Petrla – není možnost, aby město vydalo vyhlášku?
starosta – vyhláška je. Podmínky venčení psů jsou v ní stanoveny. Město ale nemůže udělovat
pokuty. Jsou tři možnosti. Nahlásit volně pobíhajícího psa Městské policii Břeclav na
číslo 156, ta může i pokutovat. Druhá možnost je v Lanžhotě působící stanice Dočasky,
která má s městem smlouvu na tyto případy. Poslední možnosti je volat Policii České
republiky 158.
Mgr. Petra Říhová – v případě, že policie takové jednání vyhodnotí jako přestupek, je věc
postoupena k projednání k přestupkové komisi města Břeclav.
Ing. Lucie Bartošová – jenom stížnost na obec nestačí?
Mgr. Petra Říhová – ne.
Petr Uher – důležitá je hlavně prevence, pokud pes někoho napadne, je na volání policie a
pokutování pozdě. Pes uteče. Uvádí konkrétní případ z jejich ulice.
Ing. Dušan Petrla – pomohlo by třeba upozornění na kabelové televizi?
Mgr. Petra Říhová – zkušenosti ukazují, že účinná je pouze újma finanční – pokuta. Pokud
občan zavolá paní Černé ze stanice Dočasky a nahlásí pobíhajícího psa, je poplatek za
odchyt 1.000 Kč, paní Černá se pokusí psa vyhledat a odveze ho do stanice. Pokud si
majitel přijde pro psa později, zaplatí víc, protože pes musí absolvovat tzv. „kolečko“ u
veterináře, popř. očkování, a to musí majitel zaplatit při vyzvednutí. Toto se týká
případů, kdy pes nikoho nenapadne. Zveřejnit upozornění, aby si majitelé psy hlídali, je
to nejmenší. Je to o lidech, o zodpovědnosti. Pokud se ale psa nepodaří odchytit, není
řešení.
starosta – kampaň v různých intervalech probíhá na kabelovce.
Pavel Ciprys – nejedná se pouze o volně pobíhající psy, nebezpeční jsou i psi, které majitel
venčí, ale bez vodítka, bez náhubku.
Petr Uher – navrhuje zvýšit počet odpadkových košů na exkrementy v okolí rybníka Kout.
MgA. Ondřej Chalupský – dotaz na přístavbu školy. Co všechno tam bude?
Mgr. Petra Říhová – všechny školní aktivity ze přesunou ze staré školy do nových prostor,
tzn. školní jídelna, speciální družina, zájmové kroužky atd..

Bod č. 17 Závěr
V závěru zasedání starosta poděkoval všem za práci, i na pracovním zasedání. Popřál všem,
aby si odpočinuli a příjemné prožili blížících se dobu dovolených a prázdnin.
Příští zastupitelstvo je plánováno v září, okolo hodů.
Po projednání všech bodů programu a vyčerpání všech dotazů do bodu Diskuse se
předsedající rozloučil, a ve 20.00 hod. zasedání zastupitelstva ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
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Zápis byl vyhotoven dne: 17. června 2021

Zapisovatelka: Anna Moučková

Ověřovatelé: Ing. Josef Haluza

dne

……………...…

…………………….

Mgr. Marek Uhlíř

dne

………………...

…………..………..

Mgr. Ladislav Straka

dne

……………...…

…………………….

Starosta:

