Výpis z usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 32 ze dne 22.03.2006
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•

•

•

•

•
•

•
•

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisů z 30. a 31. zasedání ZM
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Rozpočet na rok 2006
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
Závěr

návrh rozpočtu města na rok 2006 – 2008 v členění podle přílohy č. 1, tj. celkové
příjmy a výdaje, věcnou strukturu investic a jejich celkový objem a tvorbu sociálního
fondu. Dále rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2006 zřízeným příspěvkovým
organizacím podle přílohy č. 3. Přílohy č. 1 a č. 3 jsou nedílnou součástí usnesení
Zastupitelstva města Břeclav (příloha usnesení č. 1)
přijetí těchto materiálů k projednání na 32. zasedání:
6/16 Záměr prodeje části pozemků p. č. 2639/75, 2395/1, 2395/5, 2395/10 a PK 619
vše v k. ú. Břeclav
6/17 Pojmenování ulic města
6/18 Zařazení nové stavby do investic pro rok 2006
6/19 Smlouva mezi městem Břeclav a Poliklinikou Břeclav, s. r. o. na zabezpečení
lékařské služby první pomoci v roce 2006
záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 5387 o výměře cca 300 m2 v k. ú.
Břeclav (přesná výměra bude upřesněna geometrickým plánem) za účelem
vybudování garáží s tím, že tento prodej bude realizován nejdříve v roce 2010, a to
s ohledem na podmínky darovací smlouvy uzavřené s Ministerstvem obrany ČR
dohodu o zrušení předkupního práva, které bylo sjednáno ve prospěch města Břeclav
kupní smlouvou ze dne 24.10.1997, která byla uzavřena se společností Stavening,
se sídlem Brno, Mezírka 1, a to mezi městem Břeclav a jednotlivými vlastníky
bytových a nebytových jednotek nacházejících se v budově č. p. 736 na pozemku
2103/53 v k. ú. Charvátská Nová Ves, jejichž seznam je nedílnou součástí tohoto
usnesení (příloha usnesení č. 2)
záměr prodeje části pozemku p. č. 3721/64 – ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú.
Břeclav o výměře 2 m2
záměr prodeje pozemku p. č. st. 701, o výměře 230 m2, v k. ú. Břeclav, se stavbou
č. p. 481 na ulici Nová 5, určenou k demolici. Podmínkou prodeje bude závazek
kupujícího zajistit do 6 měsíců od podpisu kupní smlouvy odstranění stavby, domu
č. p. 481, a to na své vlastní náklady
prodej pozemku p. č. 3099/126 – orná půda, o výměře 48 m2, v k. ú. Břeclav paní
a panu Švehlovým za cenu 500,- Kč/m2
prodej domu č. p. 808 – Gagarinova 9 na pozemku p. č. st. 1739, pozemku p. č. st.
1739 o výměře 596 m2 a pozemku p. č. 1735/5 o výměře 214 m2, vše v k. ú. Poštorná,
Sdružení nájemníků Gagarinova 9, Břeclav, se sídlem Gagarinova 9, 691 41 Břeclav,
za cenu 3.000.000,- Kč
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prodej budovy č. p. 2199 na pozemku p. č. st. 1974, budovy č. p. 2198 na pozemku
p. č. st. 1975, budovy č. p. 2197 na pozemku p. č. st. 1976, pozemku p. č. st. 1974
o výměře 150 m2, pozemku p. č. st. 1975 o výměře 1 188 m2, pozemku p. č. st. 1976
o výměře 150 m2 a pozemku p. č. 3673/7 o výměře 497 m2, nově odděleného GP
č. 3961-88/2005 z pozemku p. č. 3673/2, vše v k. ú. Břeclav, občanskému sdružení
Smetanovo nábřeží, se sídlem Břeclav, Smetanovo nábřeží 2199/26, za cenu
3.000.000,- Kč
záměr prodeje části pozemku p. č. 1272/1 v k. ú. Charvátská Nová Ves o výměře cca
210 m2
prodej pozemku p. č. 3101/111 ost. plocha o výměře 30 m2 v k. ú. Břeclav
do vlastnictví paní Schejbalové, a to za cenu 500,-Kč/m2, který vznikl geo. plánem
č. pl. 4077-15/2006, ověřeným dne 13.2.2006 Ing. Hlávkou z pozemku p. č. 3101/67
prodej pozemku p. č. 3099/295 o výměře 298 m2, který byl geometrickým plánem
č. 4057/124/2005 ze dne 18.12.2005 oddělen z pozemku p. č. 3099/5 v k. ú. Břeclav,
panu Vysloužilovi, za cenu 300,- Kč/m2
novou výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce od 1.3.2006,
vč. doplatku za období od 1. ledna 2006 do 28. února 2006 takto:
člen zastupitelstva
740,- Kč
člen rady
2.200,- Kč
předseda výboru, komise 2.020,- Kč
člen výboru, komise 1.730,- Kč
Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Břeclav a městem Mikulov
při zajišťování a poskytování výchovné, poradenské a psychoterapeutické péče
občanům města Mikulov a spádových obcí na rok 2006. Smlouva je nedílnou součástí
usnesení (příloha usnesení č. 3)
vytvoření dvou pracovních míst na zajištění terénní práce ve vyloučených romských
komunitách a lokalitách ve městě. Na základě výběrového řízení a zpracování své
koncepce roční práce byli touto činností ve městě Břeclavi pověřeni p. Gabčo
a pí Gregoričková
pro nové ulice v lokalitě 1 až 4 tyto názvy:
lokalita 1 – K Pohansku, lokalita 2 – Díly, lokalita 3 – Za Kasárnami, lokalita 4 –
Mlýnská v souladu s mapovým podkladem, který je nedílnou součástí usnesení
(příloha usnesení č. 4)
pořízení změny č. 5.01 územního plánu SÚ Břeclav, jež bude spočívat zejména
v úpravě trasy silničního obchvatu města Břeclav a dále v návrhu křižovatky u dálnice
D2 včetně nové komunikace do Hrušek, a to v souvislosti s plánovanou přestavbou
I/55 na R/55
sloučení zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny č. 5.01 ÚPN SÚ
Břeclav
úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav, a to:
na základě žádosti Ing. Krutáka na pozemek p. č. 2581/69 v k. ú. Břeclav při ul.
Na Pěšině z bydlení, funkčního typu Br – rodinné domky nízkopodlažní městského
charakteru na bydlení, funkční typ Bb – vícepodlažní bytové domy (příloha usnesení
č. 5)
vyjmutí změny označené 5.01 z projednávání změn č. 5 územního plánu SÚ Břeclav
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zařazení nové stavební akce do investic pro rok 2006:
1) Dětské hřiště v areálu parku ve St. Břeclavi. Stavba má souvislost s přístavbou MŠ
na ul. Hřbitovní
2) ZŠ Slovácká, Břeclav – Rekonstrukce školní kuchyně a sociálního zařízení
poskytnutí garance Olympii Stará Břeclav pro financování projektu „Otevření jara
na Podluží“ ve výši 165.700,- Kč, což představuje 100 % celkových uznatelných
nákladů projektu. Dále schvaluje před podpisem smlouvy mezi Olympií Stará Břeclav
a Sdružením obcí města jižní Moravy převedení částky 165.700,- Kč na běžný účet
Olympie Stará Břeclav č. 196856651/0300 s tím, že 25 % uznatelných nákladů
projektu, max. však 41.425,- Kč bude určeno jako dotace města Břeclav
k dofinancování vlastního podílu žadatele, tj. Olympie Stará Břeclav a 75 %
uznatelných nákladů projektu, max. však 124.275,- Kč bude poskytnuto jako záloha
k dofinancování projektu, která bude po vyúčtování projektu vrácena neprodleně
městu Břeclav zpět v plné výši; částka 165.700,- Kč je kryta rozpočtem ORJ 20 TIC
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti provozováním městské autobusové dopravy ze dne 20.12.2004,
kterým se stanoví výše investiční dotace na rok 2006; uvedený dodatek je nedílnou
součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 6)
uzavření smlouvy s panem Maděřičem, na poskytnutí příspěvku na provoz vodní
dopravy v roce 2006 ve smyslu jízdních řádů, které jsou přílohou navrhované
smlouvy. Uvedená smlouva je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení
č. 7)
smlouvu o poskytnutí dotace pro JUDr. Janíka na zajištění provozu a činnosti krytého
bazénu v Břeclavi ve výši 3.900.000,- Kč pro rok 2006; návrh smlouvy je nedílnou
součástí usnesení (příloha usnesení č. 8)
poskytnutí garance Městskému muzeu a galerii Břeclav pro financování projektu
„Společné soužití“ ve výši 371.000,- Kč, což představuje 100 % celkových
uznatelných nákladů projektu. Dále schvaluje před podpisem smlouvy mezi Městským
muzeem a galerií Břeclav a Sdružením obcí a měst jižní Moravy převedení částky
371.000,- Kč na běžný účet Městského muzea a galerie Břeclav č. 1380431359/0800
s tím, že 25 % uznatelných nákladů projektu, max. však 92.750,- Kč bude určeno jako
dotace města Břeclav k dofinancování vlastního podílu žadatele, tj. Městského muzea
a galerie Břeclav, a 75 % uznatelných nákladů projektu, max. však 278.250,- Kč bude
poskytnuto jako záloha k dofinancování projektu, která bude po vyúčtování projektu
vrácena neprodleně městu Břeclav zpět v plné výši; částka 371.000,- Kč je kryta
rozpočtem ORJ č. 10
odpis pohledávek ve výši celkem 35.807,- Kč za zemřelým panem Peclinovským
záměr prodeje pozemků p. č. 2639/75 o výměře 1 779 m2, p. č. 2395/1 o výměře
2 080 m2, p. č. 2395/5 o výměře 607 m2, p. č. 2395/10 o výměře 2 233 m2 a části
pozemku PK 619 o výměře 1 950 m2 vše v k. ú. Břeclav
novou ulici v lokalitě 5 název Jánský dvůr v souladu s mapovým podkladem, který je
nedílnou součástí usnesení (příloha usnesení č. 9)
zařazení nové stavební akce do investic pro rok 2006:
1) Zásobování pitnou vodou – ul. Hraniční (část za tratí), Poštorná, Břeclav
poskytnutí dotace Poliklinice Břeclav, s. r. o. na zabezpečení lékařské služby první
pomoci v roce 2006 ve výši 1.761.000,- Kč z KÚ JmK Břeclav a dále dotaci ve výši
211.000,- Kč z rozpočtu města Břeclavi; smlouva o zajištění lékařské služby první
pomoci a o poskytnutí příslušné dotace mezi městem Břeclav a Poliklinikou Břeclav
s. r. o. je nedílnou součástí usnesení (příloha usnesení č. 10)
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ZM Břeclav neschválilo:
• prodej pozemku p. č. 3103/166 o výměře 16 m2 nově vzniklého GP č. 4051-088/2005
z pozemku p. č. 3103/88, oba v k. ú. Břeclav, a to do doby dokončení rekonstrukce
komunikace U Jánského dvora a jejího následného zaměření

ZM Břeclav vzalo na vědomí:
• předložený materiál k rozpočtu 2006 – 2008

ZM Břeclav nepřijalo usnesení:
• ve věci směny pozemků u prodejny LIDL v k. ú. Břeclav

ZM Břeclav revokovalo:
• záměr prodeje části p. č. 3101/46 v k. ú. Břeclav
• své rozhodnutí ze dne 17.9.2001, kterým byl schválen záměr prodeje pozemku p. č.
3327/4 v k. ú. Břeclav o výměře 5 836 m2, a to formou aukce s vyvolávací cenou 500,Kč/m2 s tím, že vydražitel uhradí také náklady spojené s prodejem

……………………………..
ověřovatel
Mgr. Petr Hytych

……………………………..
ověřovatel
Ing. Rostislav Černohorský

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

Zapsala: Bc. Iva Ratajská
Dne 23.03.2006
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