Výpis z usnesení ze 41. zasedání Rady města Břeclavi
ze dne 16. 6. 2004
Rada města schválila:
• projednala a schválila zápis ze 40. zasedání RM
• poskytnutí části pozemku p.č. 3721/58 v k.ú. Břeclav o výměře 39 m2 jako výpůjčky.
• zřízení věcného břemene vjezdu a vstupu přes část pozemku p.č. 1258/1 v k.ú.
Poštorná pro spol. Lavimont Elektric s.r.o. Břeclav, Hraniční 24. Výměra pozemku
pro zřízení věcného břemene bude stanovena geometrickým plánem.
• změny rozpočtu dle předložených příloh č. 1 – 2.
• dar ve formě 2 ks počítačových sestav a tiskárny Svazu Rómů v Břeclavi.
• zahájení procesu komunitního plánování v sociální oblasti, pověřuje odbory sociálních
věcí, regionálního rozvoje, školství, kultury, mládeže a sportu a ekonomický
zapojením se do tohoto procesu a účastí v pracovní skupině. RM schvaluje pořádání
vzdělávacího kurzu projektového řízení v Břeclavi a schvaluje vyčlenění částky
15.000,- Kč z rozpočtu města na každou tuto akci (celkem tedy 30.000,- ). O zahájení
komunitního plánování bude informováno zastupitelstvo města. Náklady budou
pokryty z rozpočtů ORR, OŠKMS a OSV. Dále RM doporučila účast úředníků
městského úřadu na těchto školeních.
• uzavření dohody mezi Městským úřadem Břeclav a Oblastní radou ČMOS s termínem
trvání do 31.12.2004 při promítnutí úprav:
V čl. I/4.:
Městský úřad bude zvát zástupce OROS na porady ředitelů škol a
zařízení. OROS pozve zástupce Městského úřadu na své porady. Městský úřad
poskytne bezplatně kancelář pro potřeby OROS na Domě školství.
V čl. II.:
Vypustit bod 6 – metodika rozpisu rozpočtu a financování je
projednávána na úrovni Krajského úřadu Brno.
V čl. III.:
Vypustit bod 12 – přiměřené důvody jsou obtížně definovatelné a
bývají předmětem sporu.
RM vzala na vědomí výsledky dohodovacího řízení k rozpočtu finančních prostředků
na rok 2004 škol a školských zařízení v působnosti Městského úřadu Břeclav a ukládá
OŠKMS postoupit tyto výsledky OROS Břeclav.
• umístění pamětní desky na průčelí obřadní síně židovského hřbitova v Břeclavi.
Nedílnou součástí musí být závazné stanovisko státní památkové péče k uvedenému
záměru. Rada města doporučuje informovat Ing. Klenovského o současném stavu
obřadní síně a záměru města již v příštím roce renovovat.
• zrušení součásti MŠ Břeclav, Na Valtické 650 – školní jídelny a zřízení výdejny stravy
při Mateřské škole Břeclav, Na Valtické 727 (budova bývalé ZŠ DUHA).
• podepsání Příkazní smlouvy o zajištění péče o opuštěná zvířata včetně Dodatku č. 1
s Městem Moravský Krumlov.
• návrh Komise k projednávání přestupků Města Břeclavi na zavedení splátkového
kalendáře panu Šrámkovi na úhradu dluhu.
V případě, že příslušné orgány města dojdou k závěru, že je zavedení splátkového
kalendáře vhodné i v jiných případech, předloží tento návrh RM. V případě, že nebude
splátkový kalendář dodržen, částka se stává splatnou ihned.
• převod práv a povinností k půdní vestavbě ze současných nájemců pana Veselého a
paní Veselé na pana Ing. Brhele.
• pronájem nebytových prostor ve 2. patře domu na ulici nám T. G. M. č. 1 sestávajících
z místnosti o výměře 29,6 m2, místnosti o výměře 19,28 m2 a dále ideální polovina
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kuchyňky a WC s příslušenstvím o výměře 23,00 m2 o celkové ploše 60,40 m2 pro
pana Mgr. Houžvičku. Výše nájemného bude činit min. 1.600,- Kč/m2/rok+energie.
složení Rady starších Města Břeclav v následujícím složení:
Lhotská Jiřina
MO SDČR Břeclav
Krátký Jan
MO SDČR Břeclav
Němcová Ludmila
MO SDČR Břeclav
Horňáková Marie
Senior klub Poštorná
Borgulová Alena
Sdruž. zdrav. postižených Břeclav
Dvořáková Drahomíra Dr.
Svaz diabetiků ČR
Pinkavová Olga
ROSKA
Kalus Pavel
Spolek neslyšících
žádost jednatele Kulturního domu Delta Břeclav o prominutí poplatku ze vstupného na
divadelní představení „The Best Of Travesti Show 2004“.
nabídku společnosti Kulturní dům DELTA Břeclav s.r.o., 17. listopadu 1, 690 02
Břeclav na komplexní řešení problematiky plakátovacích ploch na území města
Břeclavi
úhradu nákladů ve výši cca 9.000,- Kč, spojených s dopravou účinkujících na
„Staroměstské slavnosti 2004“ v Žilině dne 9.7.2004. Město Břeclav bude
reprezentovat národopisný soubor Břeclavan, Starobřeclavský mužácký sbor a
břeclavští řemeslníci. Partnerského setkání se zúčastní pověření zástupci Města
Břeclavi. Akce je součástí partnerství Měst Břeclav a Žilina na projektu „Logistické
centrum“.
ředitelům příspěvkových organizací vyplacení odměny ve výši 20% jejich mzdy, a to
ve výplatním termínu za měsíc červen 2004.
uzavření smlouvy o nájmu plochy o umístění reklamy - dům č.p. 38/10 na pozemku
p.č. st. 477/1 – zast. plocha a nádvoří o výměře 2.207 m2 ; pozemek p.č.st. 477/1 –
zast. plocha a nádvoří o výměře 2.207 m2, která bude uzavřena mezi Domovní
správou Břeclav a společností SLAVIA, spol. s.r.o., se sídlem Břeclav, 17. listopadu č.
21:
i.
Předmět nájmu: tabule nacházející se v přízemí, ve vstupní
hale, umístěná vpravo při vstupu do budovy zvenčí z nám.
TGM o rozměrech 1,7x1,7=2,89m2.
ii.
Účel pronájmu: umístění reklamy
iii.
Nájemné ve výši: 6.329,10 Kč/m2/rok.
iv.
Účinnost od 01.07.2004
pořadí uchazečů a uzavření SOD s firmou BRON s.r.o., Sovadinova 39, 690 02
Břeclav, na dodávku stavby „ Břeclav, Rekonstrukce Domu kultury St. Břeclav – I.
etapa“, v souladu s nabídkou v ceně celkem 8.656.361,- Kč včetně DPH
pořadí uchazečů a uzavření SOD s firmou F&K&B a.s. Břeclav, Slovácká 3223/83,
690 02 Břeclav, na dodávku stavby: „Břeclav, Zámek – statické zajištění – II. etapa“,
v souladu s nabídkou v ceně celkem 6.817.687,- Kč včetně DPH.

Rada města neschválila:
• otevření přípravného ročníku na ZŠ Sovadinova.
Rada města doporučila:
• schválit prodej části pozemku p.č. 2584/124 o výměře 691 m2 v k.ú. Břeclav stavební
a obchodní firmě F&K&B se sídlem v Břeclavi, Slovácká 83, a to za cenu 40,- Kč/m2.
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ZM schválit budoucí výkup částí PK pozemků po kolaudaci stavby se zajištěním
smlouvou o budoucí smlouvě kupní:
1) P.č. PK 3048 – spoluvlastnictví každý id. ¼ p. Bártová, Ing. Cedivodová, pí Tůmová,
a p. Chorvát, – výměra cca 60 m2.
2) P.č. PK 3047/2 – spoluvlastnictví každý k id. ½ p. Bártová a p. Chorvát – výměra cca
40 m2.
3) P.č. PK 3046/1 – vlastník p. Helešic – výměra cca 27 m2.
4) P.č. PK 3043/1 – spoluvlastnictví každý k id. ½, Ing. Černý a pí Novotná – výměra cca
81 m2.
5) P.č. PK 3051 – vlastník p. Ptáček – výměra cca 6 m2,
vše k.ú. Břeclav za 250- Kč/m2.
• ZM schválit prodej pozemku p.č. 95 o výměře 175 m2 v k.ú. Břeclav p. Benadovi, za
500,- Kč/m2.
• ZM ke schválení záměr prodeje pozemku p.č. 3099/285 o výměře 19 m2, odděleného
geometrickým plánem z pozemku p.č. 3099/5 v k.ú. Břeclav.
• zastupitelstvu města schválit záměr prodeje domu čp. 2638 na pozemku p.č.st. 4906
v k.ú. Břeclav.
• ZM schválit zrušení příspěvkové organizace ZŠ Břeclav, Sovadinova 1 a její sloučení
se ZŠ Břeclav, Kupkova 1 od 1.9.2004
• ZM schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ZŠ Břeclav, Kupkova 1, který je novým
úplným zněním zřizovací listiny s účinností od 1.9.2004.
• projednala a doporučuje ZM ke schválení příspěvek pro PO Tereza ve výši 350.000,Kč na organizační zajištění mezinárodního hokejového turnaje juniorů do 18 let „2004
JUNIOR U18 CUP“ v době od 9.8. do 15.8.2004 a dále příspěvek ve výši 295.000,Kč na zajištění úprav místnosti V. I. P. na zimním stadionu nezbytných pro kvalitní
zázemí turnaje.
• ZM v souvislosti se stavbou „Břeclav, Rekonstrukce Domu kultury St. Břeclav – I.
etapa“ navýšení rozpočtu na celkovou částku 8.656.361,- Kč, která je v souladu
s výsledkem výběrového řízení.
• ZM v souvislosti se stavbou „Břeclav, Zámek – statické zajištění – II. etapa“navýšení
rozpočtu na celkovou částku 6.817.687,- Kč, která je v souladu s výsledkem
výběrového řízení.
• ZM schválit souhlas s podáváním žádostí o poskytnutí dotací s tím, že v případě
přiznání dotace Město Břeclav v příslušném roce zajistí financování vlastního podílu
v rámci rozpočtu města.
Rada města nedoporučila:
• schválit finanční úhradu členům okrskových volebních komisí s tím, že Město Břeclav
může takové finanční prostředky vyplatit pouze v případě pokud je vyčlení stát.

Rada města revokovala:
• své usnesení o doporučení zastupitelstvu města schválit zřízení věcného břemene na
části pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. Poštorná.
• své rozhodnutí ze dne 2. 6. 2004, kterým schválila pořadí uchazečů a uzavření SOD
s firmou BRON s.r.o., Sovadinova 39, 690 02 Břeclav, na dodávku stavby „Břeclav,
Rekonstrukce Domu kultury St. Břeclav – I. etapa“, v souladu s nabídkou v ceně
celkem 8.656.361,- Kč včetně DPH s tím, že v návaznosti na schválený rozpočet bude
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v letošním roce profinancována částka ve výši 8 mil. Kč, v roce 2005 bude
profinancován doplatek do celkové výše zakázky.
své rozhodnutí ze dne 2. 6. 2004, kterým schválila pořadí uchazečů a uzavření SOD
s firmou F&K&B a.s. Břeclav, Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav, na dodávku stavby:
„Břeclav, Zámek – statické zajištění – II. etapa“, v souladu s nabídkou v ceně celkem
6.817.687,- Kč včetně DPH s tím, že v návaznosti na schválený rozpočet bude
v letošním roce profinancována částka ve výši 6,8 mil. Kč, v roce 2005 bude
profinancován doplatek do celkové výše zakázky.

Rada města zamítla:
• zřízení posezení pro účely občerstvení před Hostincem u Hořavů pro žadatelku pí
Hořavovou.
Rada města stáhla z projednání:
• materiál týkající se žádosti o navýšení rozpočtu ZŠ Břeclav, Slovácká s tím, že bude
projednán na příštím jednání RM.
Rada města pověřila:
• Ing. Blaha, Ing. Dominika a JUDr. Struškovou ke spolupráci na projektu s občanským
sdružení ECHO MORAVIA.
Rada města vzala na vědomí:
• provozní náklady a výnosy zámečku Pohansko a pro další jednání požaduje předložení
ekonomiky činnosti od předkladatele projektu
• informace týkající se platby nájemného p. Kosinové za pronájem pozemků p.č.st.
2183/12, p.č. 2183/13, p.č.st. 2183/14, p.č.st. 2183/15 a p.č. 333/25, vše v k.ú.
Břeclav.
• návrh Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclavi s tím, že materiál
bude prezentován na příštím jednání RM.
• žádost Slováckého tenisového klubu Břeclav o poskytnutí dotace na vybudování
osvětlení pro 2 tenisové dvorce.

…………………….
Ing. Dymo Piškula
starosta města

…………………….
Ing. Jaroslav Parolek
1. místostarosta

Zapsala: Lenka Hlaváčová
Dne: 21. 6. 2004
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