Výpis z usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 33 ze dne 22.05.2006
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•
•
•
•

•

•
-

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisů z 32 zasedání ZM
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
Závěr

přijetí materiálu k projednání na 33. zasedání:
5/1/433 Zrušení předkupního práva na pozemky p.č. 2516/105 a p.č. 2516/106 v k.ú.
Břeclav
záměr prodeje části pozemku p.č. 3721/58 o výměře cca 15m2 v k.ú. Břeclav
prodej pozemku p.č. 1034/3 ost. pl. o výměře 4m2 v k.ú. Poštorná, který byl
geometrickým plánem č. 1727-016/2006 oddělen z p.č. 1034/3, a to za cenu 500,Kč/m2 do vlastnictví pana Výborného.
záměr prodeje pozemku pod garáží, p.č. st. 3057 v k.ú. Břeclav o výměře 19m2.
prodej části pozemku p.č. 326/3 v k.ú. Břeclav, označeného na geometrickém plánu č.
4106-48/2006 jako pozemek p.č. 326/8 v k.ú. Břeclav o výměře 124 m2 za cenu 2150
Kč/m2 p. Struškovi, s tím, že nebude uplatněno věcné předkupní právo.
záměr prodeje části pozemku o.č. 2537 v k.ú. Břeclav o výměře cca 102 m2 s tím, že
zůstane zachována šíře přilehlého chodníku.
prodej pozemků p.č. 2639/75 o výměře 1779 m2, p.č. 2395/1 o výměře 2080m2, p.č.
2395/5 o výměře 607 m2, p.č. 2395/10 o výměře 2233 m2 a části pozemku PK p.č.
619, označeného na nově vyznačeném geometrickém plánu č. 4125-76/2006 jako
pozemek p.č. 619/3 o výměře 1292 m2 vše v k.ú. Břeclav, společnosti Hotel „U
Zámku“, s.r.o., pana Nejedlého za cenu 500,- Kč/m2.
záměr směny pozemku p.č. 433/12 v k.ú. Břeclav o výměře 35m2 ve vlastnictví p.
Vavrečana, , pozemku p.č. 424/12 v k.ú. Břeclav o výměře 39m2 a části pozemku p.č.
433/8 v k.ú. Břeclav o výměře cca 15m2 ve vlastnictví manželů Vavrečanových, za
části pozemků p.č. 424/21 o výměře cca 25m2 a p.č. 424/20 o výměře cca 64m2, oba
v k.ú. Břeclav, ve vlastnictví města Břeclav s tím, že přesná výměra bude upřesněna
geometrickým plánem. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.č. 424/21 o výměře cca 31m2 v k.ú. Břeclav s tím, že přesná výměra bude upřesněna
geometrickým plánem.
krytí ztráty PO Domovní správa Břeclav za rok 2005 ve výši 3 904 635,98,- Kč
následovně:
částku 146 280,98,- Kč z rezervního fondu Domovní správy Břeclav,
převod částky 3 758 355,- Kč z účtu 931.1 – hospodářský výsledek ve schvalovacím
řízení na účet 932.1 – neuhrazená ztráta minulých let a úhrada této částky z rozpočtu
zřizovatele v roce 2006
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návrh majetkového odboru na úpravu Zásad pro nakládání s nemovitým majetkem
města Břeclav, schválených zastupitelstvem města dne 16.8.2004, a to s účinností od
23.5.2006. Návrh je nedílnou součástí usnesení (příloha usnesení č. 2).
výkup pozemku p.č. 1898/3 o výměře 8m2 v k.ú. Poštovná od p. Jegly, a to za cenu
400,- Kč/m2.
záměr prodeje části pozemku p.č. 3749/6 ost. pl. o výměře cca 600 m2 v k.ú. Břeclav.
záměr prodeje části pozemku p.č. 3721/58 ost. pl. o výměře cca 40m2 v k.ú. Břeclav, a
to za dodržení podmínky zachování šíře přilehlého chodníku pro pěší.
prodej budovy bez č.p. na pozemku p.č. st. 2414 a pozemku p.č. st. 2414 o výměře
3718m2, v k.ú. Břeclav, společnosti Dřevoprogram Břeclav s.r.o., IČ 60724218, se
sídlem Břeclav, Lanžhotská 26, 690 02, za 2.500.000,- Kč, s tím, že k nemovitostem
nebude zřízeno věcné předkupní právo.
prodej budovy s č.p. 54 na pozemku p.č. 615 a pozemku p.č. 615 o výměře 321m2,
v k.ú. Poštovná, manželům Vítovým, za 280.000,Kč s následujícími podmínkami:
žadatel o odkoupení na své náklady zabezpečí náhradní bydlení pro rodinu, která má
s současné době dům pronajatý,
konkrétní stavební a architektonické řešení investičního záměru bude před jeho
realizací předloženo k posouzení odboru regionálního rozvoje,
investiční záměr bude realizován nejpozději do 3 let od podpisu kupní smlouvy.
V případě nesplnění této podmínky se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
záměr prodeje bytových jednotek č. 736/5 o velikosti garsoniera, č. 736/6 o velikosti
garsoniera, č. 736/8 o velikosti garsoniera a č. 736/20 o velikosti 1+1, v budově č.p.
736 na pozemku p.č. 2103/53 v k.ú. Charvatská Nová Ves.
prodej pozemků pod garážemi, a to p.č. st. 2468 o výměře 19m2 panu Zbrankovi, a
p.č. st. 3567 o výměře 21m2 panu Brhelovi, zapsaných na LV č. 10 001 pro obec a k.ú.
Břeclav, a to za cenu 250,- Kč/m2.
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví č. 06/04-01 ze
dne 16.6.2000, který bude uzavřen mezi městem Břeclav a Českou republikou –
Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zastoupené
Ing. Lachmanem, , ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem, Sekce
správy majetku Ministerstva obrany. Dodatek č. 2 je nedílnou součásti tohoto usnesení
(příloha usnesení č. 3).
záměr prodeje části pozemku p.č. 2584/53 v k.ú. Břeclav o výměře 1859m2 a pozemku
p.č. 2584/19 v k.ú. Břeclav o výměře 165m2.
schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města Břeclav p.č. 3163/5 o výměře 1092 m2,
nově odděleného GP č. 4040-230/2005 z pozemku p.č. PK 3147/3 v k.ú. Břeclav za
pozemek p.č. PK 3043/2 o výměře 1088m2 v k.ú. Břeclav ve vlastnictví pana Káni,
bez finančního dorovnání.
uzavření budoucí kupní smlouvy na výkup části pozemku PK p.č. 3040 o výměře cca
30m2 v k.ú. Břeclav, jehož vlastníkem je Ing. Černý, za cenu ve výši 400,- Kč/m2 ,
přičemž kupní smlouva bude uzavřena po zaměření komunikace s tím, že přesná
výměra části pozemku, která je předmětem výkupu, bude stanovena geometrickým
plánem.
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Zastupitelstvo města Břeclav mění své usnesení ze dne 21.6.2004 v části stanovení
ceny za výkup částí pozemků PK p.č. 3048, PK p.č. 3047/2, PK p.č. 3046/1, PK p.č.
3043/1, vše v k.ú. Břeclav na částku ve výši 400,- Kč/m2 a doplňuje své usnesení o
následující. Kupní smlouvy budou uzavřeny po zaměření komunikace s tím, že přesné
výměry částí pozemků, které jsou předmětem výkupu, budou stanoveny geometrickým
plánem.
záměr prodeje pozemku p.č. st. 212/2 v k.ú. Břeclav o výměře 89m2.
prodej budovy č.p. 519 na pozemku p.č. 987/1, pozemku p.č. 987/1 o výměře 392m2,
budovy bez p.č. na pozemku p.č. 987/2 a pozemku p.č. 987/2 o výměře 42m2, vše
v k.ú. Poštovná, společnosti Finance international, a.s., se sídlem Břeclav, ul. 17.
listopadu 470/11, za cenu 1 510 000 Kč, s podmínkou, že v rámci rekonstrukce
budovy zůstanou zachovány a budou rekonstruovány fresky na fasádě domu a
s podmínkou, že stávajícím nájemníkům bude v případě potřeby kupujícím na vlastní
náklady zajištěno náhradní ubytování. K zajištění těchto podmínek bude v kupní
smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 500 000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej dle nejvyšší nabídky, zastupitelstvo města
Břeclav schvaluje prodej bez předkupního práva.
prodej budovy č.p. 635 na pozemku p.č. st. 767/1 a pozemku p.č. st. 767/1 o výměře
522m2, vše v k.ú. Břeclav, Sady 28. října 9, s tím, že v kupní smlouvě bude ošetřeno
předkupní právo nájemníků, kteří na vlastní náklady vybudovali půdní vestavby, a to
v souladu se Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav.
výkup pozemků městem, a to:
p.č. 2235/89, 2235/226, 2235/227, 2235/232, 2235/233, 2235/234, 2235/235,
2235/237, 2235/268, a 2235/291, vše v k.ú. Poštovná, od Ing.arch. Pavla Přikryla,
bytem Břeclav, Smetanovo nábřeží 19,
p.č. 2235/93, 2235/229, 2235/231 a 2235/236, vše v k.ú. Poštovná, od pana Vágnera,
o celkové výměře 5676m2 za cenu 200,- Kč/m2, a to formou smlouvy o budoucí kupní
smlouvě s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po dokončení všech staveb, tj.
vodovodního řádu, kanalizačního řádu, venkovního osvětlení, komunikace a chodníků
a s podmínkou, že tyto stavby nacházející se na převáděných pozemcích Ing.arch.
Přikryla a pana Vágnera a na pozemcích města (p.č. 2235/302 a p.č. 2235/312 v k.ú.
Poštovná) v hodnotě cca 7 mil. Kč poskytnou prodávající kupujícímu formou daru.
Výkup pozemků bude realizován v roce 2007, tj. po zařazení finanční částky
1 135 200,- Kč do rozpočtu města.
záměr prodeje části pozemku p.č. PK 153/1 o výměře 508m2 a části pozemku p.č. PK
3159/4 o výměře 680m2, oba v k.ú. Břeclav, za účelem vybudování příjezdové
komunikace s tím, že před projednáním samotného prodeje je nutno předložit studii
dopravního napojení schválenou příslušnými orgány.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na dům na ulici Národních hrdinů 29, č.p.
570 na pozemku p.č. st. 505/4 a pozemku p.č. 505/4 – zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 227m2, v k.ú. Břeclav, za cenu 2.273.221,- Kč, bez předkupního práva na tyto
nemovitosti, mezi panem Šefčíkem a městem Břeclav.
souhlasné prohlášení o odstoupení od smlouvy č. 1014990259 ze dne 9.10.2002 o
bezúplatném převodu pozemků p.č. 2235/272 a p.č. 2235/274 v k.ú. Poštovná, která
byla uzavřena mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Břeclav. Souhlasné
prohlášení je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 5).
záměr prodeje části pozemku p.č. 3288/6 – zahrada v k.ú. Břeclav, o výměře cca
300m2 s tím, že přesná výměra bude upřesněna geometrickým plánem.
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prodej pozemku p.č. st. 701, o výměře 230m2, v k.ú. Břeclav, se stavbou č.p. 481 na
ulici Nová 5, určenou k demolici, MUDr. Majtanové, a to za cenu 500,- Kč/m2,
s podmínkou, že do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy bud odstraněna stávající
stavba na náklady kupujícího.
Kupní smlouva bude uzavřena bez předkupního práva ve prospěch města Břeclav
s tím, že pokud ordinace nebude postaven do tří let od podpisu kupní smlouvy,
vyhrazuje si město Břeclav právo od smlouvy odstoupit.
schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Doušíčkem, a panem Hakalou, a
městem Břeclav, na jejímž základě bude městu Břeclav bezúplatně převeden objekt
občanské vybavenosti na pozemku p.č. st. 3663/2 a pozemek p.č. st. 3663/2 o výměře
45m2 v k.ú. Břeclav.
uzavření dohody o narovnání s bytovým družstvem Byt 2000, která je nedílnou
součásti tohoto usnesení (příloha usnesení č. 6).
prodej části pozemku p.č. 290/1, ostatní plocha, v k.ú. Břeclav o výměře cca 350 m2
(přesná výměra bude v souladu s projektem upřesněna geometrickým plánem) panu za
cenu 2.000,- Kč/m2.
uzavření smlouvy o poskytnutí peněžního daru na vybudování nových parkovacích
míst v přilehlých prostorách pozemku p.č. 290/1, ostatní plocha v k.ú. Břeclav, a to ve
výši 200 000,- Kč.
schvaluje uzavření dohody na zrušení předkupního práva sjednaného ve prospěch
města Břeclav na pozemek p.č. 2516/105 o výměře 98 m2 a na pozemek p.č. 2516/106
o výměře 1259 m2, oba v k.ú. Břeclav, s panem Černým.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o veřejném pořádku a čistotě města.
jako přísedící k Okresnímu soudu v Břeclavi tyto:
pí Fischerová
p. Lecián
pí Příborská Marie
p.Říha
pí Ing. Strnadová
pí Ing. Ševčíková
pí Velebová
schvaluje harmonogram zasedání zastupitelstva města do konce roku 2006. Zasedání
se budou konat ve dnech:
25. 5. 2006
26. 6. 2006
18. 9. 2006
23. 10. 2006.
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1-OSV ze dne 22.6.2005 na zajišťování domácí
pečovatelské služby, Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1-OSV ze dne 22.6.2005 na
zajišťování Stacionáře a domácí odlehčovací služby ve městě Břeclavi. Dodatky č. 1
(2x) jsou nedílnou součástí usnesení (příloha usnesení č.8).
Smlouvu č.1-OSV-K Centrum a Smlouvu č.1-OSV-Denní Centrum v roce 2006,
Dodatek č.2 – Azylový dům Břeclav 3, Dodatek č.3 – Azylový dům pro matky
s dětmi, Dodatek č.11 – zajištění pečovatelské služby ve městě Břeclavi v roce 2006.
Smlouvy č.1 (2x) a Dodatky č. 2,3,11 jsou nedílnou součástí usnesení (příloha
usnesení č. 9).
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti sportu na rok 2006
těmto subjektům:
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o Volejbal Poštovná spol. s r.o. (dospělí) ve výši 120.000,- Kč na cestovné k utkáním,
pronájem sportoviště a materiální vybavení
o TJ Tatran rosta Poštovná (oddíl volejbalu – mládež) ve výši 80 000,00,- Kč na
pronájem sportoviště, materiální vybavení a cestovné k utkáním
o MSK Břeclav (oddíl kopané – mládež) ve výši 400 000,00,- Kč na zajištění činnosti
(dopravu, soustředění, sportovní vybavení, pronájem sportoviště, úhradu energií, účast
na turnajích včetně zahraničí).
o IHC Břeclav (dospělí) ve výši 320 000,00,- Kč na pronájem ledové plochy na zimním
stadionu Břeclav na utkání a tréninky.
o IHC Břeclav (dospělí) ve výši 175 000,00,- Kč na cestovné (tréninky a utkání) a
materiální vybavení (výstroje, hole, kotouče).
o Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav (mládež) ve výši 100 000,00,- Kč na
pronájem tělocvičny, sportovní haly, diplomy, věcné ceny, cestovné, přepravu
gymnastických koberců, propagační materiály, ubytování na soustředění.
o Kraso Břeclav (mládež) ve výši 800 000,00,- Kč na pronájem ledové plochy na
zimním stadionu v Břeclavi na závody a tréninky.
o TJ Lokomotiva Břeclav (oddíl atletky-mládež, dospělí) ve výši 250 000,00,- Kč na
sportovní vybavení, cestovné na závody, pronájem sportovního zařízení, doprava a
ubytování na soustředění, startovné.
o MSK Břeclav (mládež) ve výši 300 000,00,- Kč na pronájem a provoz sportovní haly,
úhradu energiím materiální vybavení a dopravu na utkání.
o HC Dyje Břeclav (mládež) ve výši 2 000 000,00 Kč na pronájem ledové plochy na
zimním stadionu Břeclav na utkání a tréninky.
o HC Dyje Břeclav (mládež) ve výši 150 000,00 Kč na materiální vybavení (hole,
kotouče, výstroj a dopravu k utkáním).
o PRO – Hockey Cz. spol. s r.o. (mládež) ve výši 500 000,00 Kč na zajištění
uspořádání mezinárodního turnaje juniorů v ledním hokeji do 18 let, který se
uskuteční v srpnu 2006.
Uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory/dotace z rozpočtu města
Břeclav v oblasti sportu pro rok 2006 s níže uvedenými subjekty: (smlouvy č.
2,7,8,20,27,29,40,41,43,52,58,62)
Smlouva č. 2/2006/sport – Sportovní klub moderní gymnastiky Břeclav – ve výši 100.000,-Kč
Smlouva č. 7/2006/sport – TJ Tatran Fosfa Poštovná (oddíl volejbalu) – ve výši 80.000,- Kč.
Smlouva č. 8/2006/sport – Kraso Břeclav – ve výši 800.000,- Kč
Smlouva č. 20/2006/sport – TJ Lokomotiva Břeclav (oddíl atletiky) – ve výši 250.000,- Kč
Smlouva č. 27/2006/sport – Městský sportovní klub Břeclav (oddíl kopané) – ve výši
400.000,- Kč
Smlouva č. 29/2006/sport – Městský sportovní klub Břeclav (oddíl stolního tenisu) – ve výši
300.000,- Kč
Smlouva č. 40/2006/sport – HC Dyje Břeclav - ve výši 2 000.000,- Kč
Smlouva č. 41/2006/sport - HC Dyje Břeclav – ve výši 150.000,- Kč
Smlouva č. 43/2006/sport – PRO – Hockey Cz., spol. s r.o. – ve výši 500.000,- Kč
Smlouva č. 52/2006/sport – Volejbal Poštovná, spol. s r.o. – ve výši 120.000,- Kč
Smlouva č. 58/2006/sport – IHC Břeclav – ve výši 320.000,- Kč
Smlouva č. 62/2006/sport – IHC Břeclav – ve výši 175.000,- Kč
Smlouvy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 10).
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změnu závazného ukazatele (příspěvek na činnost z prostředků ÚSC) pro Základní
školu Břeclav, Slovácká 40 a přidělení příspěvku na činnost fotbalových tříd v roce
2006 v částce 457.000,- Kč.
z rozpočtu školství navýšit ZŠ Břeclav, Slovácká 40 provozní rozpočet na rok 2006 o
částku 495.154,- Kč na úhradu podílu na fototermickém systému instalovaném na
střeše budovy.
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti kultury ve výši 80.000,- Kč Sdružení pro
podporu a rozvoj dětského folkloru na projekt „X. dětský mezinárodní folklorní
festival – Břeclav 2006“.
Smlouva je nedílnou součásti tohoto usnesení (příloha usnesení č. 11).
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti kultury ve výši 55.000,- Kč Slováckému krúžku
Poštovná-Koňaré na projekt „Provoz kulturního střediska-krúžku 2006“.
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 12).
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti kultury ve výši 70.000,- Kč nadačnímu fondu
Lux et Lapis na projekt „Sochařské sympozium“.
Smlouva je nedílnou součásti tohoto usnesení (příloha usnesení č. 13).
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti kultury ve výši 80.000,- občanskému sdružení
Národopisný soubor Břeclavan na projekt „Hudecké dny, XXII. Ročník hudebního
festivalu“.
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 14),
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti kultury ve výši 200.000,- Kč Židovské obci
Brno na opravu ohradní zdi židovského hřbitova v Břeclavi.
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 15).
smlouvu o poskytnutí dotace v oblasti kultury ve výši 150.000,- Kč Malovanému kraji
na projekt „Časopis Malovaný kraj v roce 2006.
Smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 16).
V souvislosti s realizací projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“:
podíl města Břeclav ve výši 30.200 tis. Kč. Na výše uvedeném projektu, který bude
vložen do nově vytvořeného kapitálového fondu společnosti Vodovody a kanalizace,
a.s., Čechova 23, Břeclav, ze kterého budou financovány náklady na rekonstrukce a
dostavbu ČOV a kanalizací. Tato částka bude městem Břeclav uhrazena neprodleně po
ukončení společného výběrového řízení se společností VaK Břeclav, a.s., a uzavření
úvěrové smlouvy na poskytnutí bankovního úvěru.
že příslušná část splátky za rok 2005 ve výši 5.586 tis. Kč a příslušná část splátky
kupní ceny odpovídající splatnosti závazků města Břeclav vůči třetím osobám za rok
2006, splatných ke dni podpisu smlouvy o prodeji předmětných staveb, bude městu
Břeclav společností Vodovody a kanalizace, a.s., Čechova 23, Břeclav, uhrazena
nejpozději do 1 měsíce od úhrady podílu města Břeclav na výše uvedeném projektu,
který bude vložen do kapitálového fondu společnosti VaK, a.s.
smlouvu o úpravě práv a povinností a smlouvu o vklad mimo základní kapitál, které
budou uzavřeny mezi městem Břeclav a společností Vodovody a kanalizace, a.s.,
Čechova 23, Břeclav, a které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení
č. 4).
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ZM Břeclav neschválilo:
• záměr prodeje částí pozemků za účelem výstavby garáže, a to části pozemku p.č. 45/1
o výměře cca 30m2 v k.ú. Břeclav, části pozemku p.č. 45/5 o výměře cca 30m2 v k.ú.
Břeclav a části pozemku p.č. st. 1385/2 o výměře cca 30m2 v k.ú. Břeclav.
• záměr prodeje objektu bývalé prádelny o rozměrech 5,5m x 4,5m umístěné ve dvoře
bytového domu na ulici Národních hrdinů 47 v Břeclavi na pozemku p.č.st. 524/2
v k.ú. Břeclav.
• záměr prodeje půdní vestavby označené jako byt č. 6 v budově č.p. 588 na pozemku
p.č. st. 779 v k.ú. Břeclav.
• záměr prodeje budovy č.p. 279 na pozemku p.č. st. 528/2 a pozemku p.č. st. 528/2 o
výměře 24m2, vše v k.ú. Břeclav.
• záměr prodeje budovy č.p. 2310 na pozemku p.č. st. 2101, pozemku p.č. 2101 a
přilehlé části pozemku p.č. 2584/37, vše v k.ú. Břeclav.
• úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav a to:
na základě žádosti fy QINN INVEST s.r.o. na plochu vymezenou Tř. 1. Máje, vodním
tokem Pivovarský járek, navrženou komunikací (vedoucí od obchodní zařízení BILLA
a PENNY MARKET) a stromovou alejí u rybníka Včelínek v k.ú. Břeclav
z občanského vybavení, funkčního typu Od – distribuce, ubytování a stravování na
občanské vybavení, funkční typ OK – plochy pro komerční zařízení – velkoprodejny
(viz příloha).
• neschvaluje žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města v oblasti
sportu na rok 2006 pro Aeroklub Břeclav na provozování veřejného vnitrostátního
letiště Břeclav ve výši 250 000,00 Kč.

ZM Břeclav vzalo na vědomí:
• informace k problematice bytových domů na ulici K.H.Máchy a Kpt. Jaroše.
• zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi za 2. pololetí
2005, která je přílohou tohoto usnesení (příloha usnesení č. 7).

ZM Břeclav nepřijalo usnesení:
1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 25.8.2003 mezi městem Břeclav a
společností BRON s.r.o., se sídlem Břeclav, Sovadinova 39,
2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMP/OM/25/04 uzavřené dne 31.5.2004 mezi
městem Břeclav a společností BRON s.r.o., se sídlem Břeclav, Sovadinova 39,
3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OMP/OM/79/04 uzavřené dne 17.9.2004 mezi
městem Břeclav a společností BRON s.r.o., se sídlem Břeclav, Sovadinova 39
4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OM/39/05 uzavřené dne 25.8.2005 mezi městem
Břeclav a společností BRON s.r.o., se sídlem Břeclav, Sovadinova 39.
Dodatky č. 1 ke smlouvě ze dne 25.8.2003, ke smlouvě č. OMP/OM/25/04 ze dne
31.5.2004, ke smlouvě č. OMP/OM/79/04 ze dne 17.9.2004 a ke smlouvě č. OM/39/05 ze
dne 25.8.2005 jsou nedílnou součásti tohoto usnesení (příloha usnesení č. 1).
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ZM Břeclav revokovalo:
• své rozhodnutí ze dne 2.5.2002, kterým byl schválen záměr bezúplatného, případně
úplatného převodu pozemku p.č. PK 434 v k.ú. Břeclav z majetku ČR-Okresní úřad
Břeclav do majetku města Břeclav.
• V souvislosti s realizací projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“:
o své usnesení z 27. zasedání dne 19.9.2005, kterým byl schválen podíl města Břeclavi
na výše uvedeném projektu ve výši 30.407 tis. Kč, který bude vložen do nově
vytvořeného kapitálového fondu společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Čechova 23,
Břeclav.
o část svého usnesení z 29. zasedání dne 12.12.2005, kterým bylo v souvislosti
s prodejem staveb schváleno, že část splátky ve výši 5.586 tis. Kč bude městu Břeclav
zaplacena souběžně se zaplacením podílu města Břeclav na projektu ve výši 30.407
tis. Kč, a to do 1.2.2006.

ZM Břeclav změnilo své usnesení:
V souvislosti s realizací projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba vodohospodářské
infrastruktury v povodí řeky Dyje“:
• ze dne 19.9.2005 v části týkající se výše částky bankovního úvěru následovně:
Zastupitelstvo města schvaluje přistoupení ke společnému výběrovému řízení se
společností Vodovody a kanalizace, a.s., Čechova 23, Břeclav, na poskytnutí
bankovního úvěru ve výši 30.200 tis. Kč, a to v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o
veřejných zakázkách.

ZM Břeclav stáhlo z projednání:
• prodej pozemků p.č. 269/2 o výměře 281m2 a p.č. 270/2 o výměře 134m2, oddělených
GP č. 774-59/2003 z pozemku p.č. PK 2081, vše v k.ú. Charvátská Nová Ves panu
Korhelovi, za cenu 500,- Kč/m2.
• směnu pozemků ve vlastnictví města, a to p.č. 271/2 o výměře 237m2 a p.č. 272/1 o
výměře 359m2, oddělené GP č. 774-59/2003 z pozemku p.č. PK 2081, za pozemky ve
vlastnictví pana Kokrhela, a to p.č. 1972/103 o výměře 584m2 a p.č. 184/3 o výměře
17m2, nově oddělené GP č. 849-152/2005 z pozemku p.č. PK 2082/1, vše v k.ú.
Charvátská Nová Ves, a to bez finančního dorovnání.
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……………………………..
ověřovatel
Ing. Pavel Dominik

……………………………..
ověřovatel
RNDr. Miloš Petrů

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

Zapsala: Martina Valová
Dne 24.05.2006
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