Výpis z usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 27 ze dne 19.9.2005

ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
-

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu z 25. a 26. zasedání ZM
Kontrola plnění úkolů a usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
Závěr

přijetí připomínek Ing. Krátkého k zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města Břeclav
prodej bytových domů na ulici:
Riegrova č. 45, č. p. 876 na pozemku p. č. st. 1059/3 a pozemek p. č. st. 1059/3,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 299 m2,
Riegrova č. 47, č. p. 877 na pozemku p. č. st. 1059/4 a pozemek p. č. st. 1059/4,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 306 m2,
Riegrova č. 49, č. p. 1009 na pozemku p. č. st. 1059/2 a pozemek p. č. st. 1059/2,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 410 m2,
Stromořadní č. 18, č. p. 878 na pozemku p. č. st. 1059/5 a pozemek p. č. st. 1059/5,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
Stromořadní č. 19, č. p. 879 na pozemku p. č. st. 1059/6 a pozemek p. č. st. 1059/6,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 303 m2,
a pozemku p. č. st. 1059/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 798 m2, který je
společným dvorem a tvoří tak uzavřený komplex pro výše uvedené bytové domy. Vše
zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Břeclav, na listu vlastnictví č. 10 001 pro obec a k. ú. Břeclav.
Zastupitelstvo města Břeclav souhlasí s vymezením 59 bytových jednotek
v předmětných bytových domech s tím, že bytové jednotky budou prodány stávajícím
nájemníkům, se kterými bude uzavřena smlouva o převodu bytové jednotky nebo
smlouva o uzavření budoucí smlouvy o převodu bytové jednotky za podmínek
uvedených v přílohách č. 1 a 2 materiálu, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha usnesení č. 1 a č. 2).
Kupní cena bloku domů Riegrova 45, 47 a 49 včetně pozemků p. č. st. 1059/3, p. č. st.
1059/4 a p. č. st. 1059/2 se stanovuje ve výši tržní ceny vycházející ze znaleckého
posudku, a to 2.029.020,- Kč.
Kupní cena bloku domů Stromořadní 18 a 19 včetně pozemků p. č. st. 1059/5 a p. č.
st. 1059/6 se stanovuje ve výši tržní ceny vycházející ze znaleckého posudku, a to
1.343.250,-Kč.
Společný dvůr p. č. st. 1059/1 včetně kanalizační sítě, která se v tomto pozemku
nachází, se prodává do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to každému k ideální
1/59, za kupní cenu 766.400,- Kč.
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prodej pozemku parc. č. 5384, ost. plocha o výměře 629 m2, zapsaného na LV 10 001
pro obec a k. ú. Břeclav sloučeného z parc. č. st. 228/3 – zast. plocha a nádvoří
o výměře 220 m2, parc. č. st. 742 – zast. plocha a nádvoří o výměře 208 m2 a parc. č.
st. 739 – zast. plocha a nádvoří o výměře 201 m2, společnosti ZFP s. r. o. se sídlem
Břeclav, Na Řádku 8 za sjednanou kupní cenu 1.000.000,- Kč, splatnou
před podpisem kupní smlouvy. Součástí kupní smlouvy bude také sjednání závazku
provedení terénních úprav navazujících na převáděný pozemek, které budou
provedeny v souladu se záměry města v celkové hodnotě 500.000,- Kč a v termínu
do 2 let od podpisu kupní smlouvy. Pro případ nesplnění stanovené podmínky bude
sjednána smluvní pokuta ve výši 500.000,- Kč s tím, že si město Břeclav současně
vyhradí právo od smlouvy odstoupit
v souvislosti s realizací projektu „Břeclavsko – rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje“ účast města Břeclavi na výše
uvedeném projektu a současně i podíl města Břeclavi ve výši 30.407.000,- Kč, 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;
dále schvaluje přistoupení ke společnému výběrovému řízení se společností
VaK Břeclav, a. s. na poskytnutí bankovního úvěru ve výši 30.407.000,- Kč, a to
v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách;
dále schvaluje záměr prodeje staveb uvedených v příloze č. 1 materiálu, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 3);
dále schvaluje nepeněžitý vklad do vlastního kapitálu společnosti Vodovody
a kanalizace, a. s. Čechova 23, Břeclav, v hodnotě majetku uvedeného v příloze č. 2
materiálu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 4),
oceněného znaleckým posudkem tržní cenou ve výši 86.824.000,- Kč, přičemž emisní
kurz akcií byl pro rok 2005 představenstvem společnosti VaK Břeclav, a. s. stanoven
na částku 1.220,- Kč
uzavření dohody o zrušení předkupního práva uzavřené mezi městem Břeclav a paní
a panem Kučerovými k budově č. p. 632 na pozemku parc. č. st. 765/2 – zast. plocha
a nádvoří o výměře 520 m2, k pozemku parc. č. st. 765/2 – zast. plocha a nádvoří
o výměře 520 m2, k budově č. p. 637 na pozemku parc. č. st. 765/1 – zast. plocha
a nádvoří o výměře 502 m2 a k pozemku parc. č. st. 765/1 – zast. plocha a nádvoří
o výměře 502 m2, vše v obci a k. ú. Břeclav
uzavření dohody o zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 569/7 – orná půda,
o výměře 111 m2, a na pozemek p. č. 577/6 – orná půda, o výměře 94 m2, vše v k. ú.
Charvátská Nová Ves, s Ing. Lorencem a Ing. Lorencovou
prodej pozemku p. č. 3099/292 o výměře 13 m2 pí Šnajdrové v k. ú. Břeclav, za cenu
40,- Kč/m2
prodej pozemku p. č. 1982/2 o výměře 462 m2 v k. ú. Břeclav do podílového
spoluvlastnictví pí Jančaříkové, pí Šnajdrové a pí Konečné a p. Helešicovi, každému
k ideální 1/4, a to za cenu 40 Kč/m2
prodej pozemku p. č. 3099/96 o výměře 119 m2 p. Helešicovi, pozemku p. č. 3099/287
o výměře 112 m2 paní Konečné, pozemku p. č. 3099/288 o výměře 110 m2
pí Šnajdrové a pozemku p. č. 3099/289 o výměře 106 m2 pí Jančaříkové, a to za cenu
40,- Kč/m2
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prodej objektu zdravotního střediska a lékárny č. p. 723 na pozemku p. č. 2103/37
a pozemku p. č. 2103/37 o výměře 520 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves do podílového
spoluvlastnictví:
MUDr. Janě Procházkové, bytem Břeclav, ČSA 67, k jedné ideální čtvrtině,
MUDr. Elišce Čermákové, bytem Břeclav, Havlíčkova 33, k jedné ideální čtvrtině,
PharmDr. René Machovi, bytem Břeclav, Čechova 22, ke dvěma ideálním čtvrtinám,
za sjednanou kupní cenu ve výši 3.000.000,- Kč a s podmínkou, že zde po dobu 10-ti
let zůstane zachována ambulance praktického lékaře pro dospělé, ambulance pro děti
a dorost a lékárna
prodej pozemku p. č. 95 – zahrada, o výměře 175 m2, v k. ú. Břeclav paní Spurné, a to
za 500,- Kč/m2
záměr prodeje domu na ulici Národních hrdinů 29, č. p. 570 a pozemku pod domem
p. č. st. 505/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m2, v k. ú. Břeclav
záměr prodeje budovy na ulici Sady 28. října 9, č. p. 635 na pozemku p. č. st. 767/1
a pozemku p. č. st. 767/1 o výměře 522 m2, vše v k. ú. Břeclav
záměr prodeje 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 nově odděleného pozemku p. č. 3673/7 o výměře
497 m2, vše v k. ú. Břeclav
záměr prodeje části pozemku p. č. 3103/88 v k. ú. Břeclav o výměře asi 20 m2
záměr směny části pozemku p. č. PK 3147/3 v k. ú. Břeclav o výměře asi 1 100m2
z majetku města za pozemek p. č. PK 3043/2 v k. ú. Břeclav o výměře 1 088 m2
ve vlastnictví pana Karla Káni, bytem Lidická 22, Břeclav
bezúplatný převod pozemku p. č. 3097/2 o výměře 629 m2 v k. ú. Břeclav z majetku
ČR, správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města
Břeclav
záměr prodeje p. č. 698/2 zast. pl. ve výměře 34 m2, p. č. 698/3 zast. pl. ve výměře
5 m2. Dále schvaluje záměr prodeje části p. č. 698/1 zahrady ve výměře cca 250 m2
s tím, že tato výměra bude upřesněna geometrickým plánem, vše v k. ú. Charvátská
Nová Ves
prodej pozemků parcely PK 409 ve výměře 6 233 m2 a parcely PK 2267/1 ve výměře
1 295 m2 vše v k. ú. Poštorná do vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní
organizaci se sídlem Tř. 1. máje 1, Poštorná, a to za cenu 1,- Kč/m2 s podmínkou
že bude v kupní smlouvě zakotven institut předkupního práva pro město Břeclav s tím,
že organizace bude pozemky využívat v souladu s ÚP, tzn. pro rekreaci a turistiku
s vybudováním písečné pláže s využitím písku naplaveného v odlehčovacím průkopu
a využitím pozemků v souladu se Stanovami a Statutem MRS. Dále bude ve smlouvě
zakotveno zajištění veřejného přístupu občanů na prodávané pozemky. Pro případ
nesplnění stanovených podmínek bude ve smlouvě vyhrazeno právo pro město
Břeclav od smlouvy odstoupit
prodej p. č. 3754/3 ost. pl. ve výměře 84 m2 a p. č. 3754/5 ost, pl. ve výměře 76 m2 vše
v k. ú. Břeclav, do vlastnictví p. Tesaře, a to za cenu 195,- Kč/m2
výkup pozemku EN p. č. 2540 ve výměře 1 614 m2 v k. ú. Charvátská Nová Ves
od manželů Přikrylových, za cenu 195,- Kč/m2 s tím, že tento bude realizován v roce
2006, tj. po zařazení finanční částky 314.730,- Kč do rozpočtu
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výkup části pozemku p. č. 3748/6 ost. pl., dle geometr. zaměření nově vzniklé p. č.
3748/47 ve výměře 343 m2, p. č. 3748/48 ve výměře 10 m2 a p. č. 3748/46 ve výměře
11 m2, vše ost. pl. v k. ú. Břeclav z vlastnictví Státního statku Valtice , s. p. se sídlem
nám. Svobody 7, Valtice do vlastnictví města Břeclav, a to za částku 20,- Kč/m2.
Celková částka činí 7.300,- Kč
výkup pozemku p. č. 1989/2 zast. pl. ve výměře 188 m2 v k. ú. Poštorná
od p. Hlavenky za cenu 400,- Kč/m2 s tím, že město zaplatí náklady související
s prodejem. Celková částka za výkup pozemku činí 75.200,- Kč
bezúplatný převod pozemku p. č. 5354/2 ost. pl. ve výměře 189 m2 v k. ú. Břeclav
z LV 60000 ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle z. č.
219/2000 Sb., do vlastnictví města Břeclav
uzavření dohody s F&K&B a. s. Břeclav, stavební, projekční a obchodní firmou,
Slovácká 3223/83, Břeclav o zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 2584/150
ost. pl. v k. ú. Břeclav
uzavření dohody s Ing. Miklicou o zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 653/10
ost. pl. ve výměře 79 m2 v k. ú. Poštorná
podání návrhu na zrušení zápisu pozemků p. č. 3713/7, p. č. 3713/4, p. č. 3728/6, p. č.
3730/1 a p. č. 3730/3 vše ost. pl. v k. ú. Břeclav z LV 10 0001 města Břeclav zpět
na původní LV
záměr prodeje pozemku pod garáží, části p. č. st. 4044 v k. ú. Břeclav, označené
na GP č. 2351-128/96 jako p. č. st. 4044/1 o výměře 22 m2
záměr prodeje pozemku p. č. 38/4 v k. ú. Břeclav o výměře 665 m2
prodej pozemku p. č. 983/4 v k. ú. Poštorná o výměře 1 m2, odděleného geometrickým
plánem z pozemku p. č. 983 v k. ú. Poštorná, paní Hrdličkové, a to za cenu 500,Kč/m2
prodej pozemku pod částí garáže, p. č. st. 4107/2 v k. ú. Břeclav o výměře 3 m2
za cenu 250,- Kč/m2 manželům Šmigurovým
uzavření dohody na zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 1166/132 o výměře
283 m2 v k. ú. Charvátská Nová Ves s manžely Tunklovými
záměr prodeje části pozemků p. č. PK 1019/1 a p. č. EN 1157/1 v k. ú. Charvátská
Nová Ves o celkové výměře cca 700 m2 a záměr prodeje částí pozemku p. č. 1451
v k. ú. Charvátská Nová Ves, označených na nově vyhotoveném geometrickém plánu
jako p. č. 1451/2 o výměře 9 m2, p. č. 1451/3 o výměře 8 m2, p. č. 1451/4 o výměře
8 m2 a p. č. 1451/5 o výměře 1 m2
záměr prodeje pozemků p. č. 2666/155 o výměře 64 m2, p. č. 2666/156 o výměře
25 m2, p. č. 2666/162 o výměře 2 m2, p. č. 2666/163 o výměře 19 m2, p. č. 2666/164
o výměře 5 m2, p. č. st. 5512/2 o výměře 3 m2, p. č. st. 5513/2 o výměře 18 m2, p. č. st.
5514/2 o výměře 11 m2, p. č. st. 5646/2 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Břeclav
prodej pozemku p. č. st. 165/4 v k. ú. Břeclav o výměře 23 m2 formou dražby, a to
za min. vyvolávací cenu 300,- Kč/m2 s tím, že kupující opraví na své náklady zídku
na tomtéž pozemku
záměr prodeje části pozemku p. č. 2749/1 v k. ú. Poštorná o výměře cca 300 m2
záměr prodeje pozemků pod garážemi, a to p. č. st. 4042/1 o výměře 22 m2 a části
pozemku p. č. st. 4044, označené na GP č. 2351-128/96 jako p. č. st. 4044/2 o výměře
22 m2, oba v k. ú. Břeclav
uzavření dohody na zrušení předkupního práva na garáž na pozemku p. č. st. 2183/6
a na pozemek p. č. st. 2183/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Břeclav s panem Vaculíkem
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záměr prodeje budovy č. p. 2587 na pozemku p. č. st. 3835/1 a pozemku p. č. st.
3835/1 o výměře 412 m2 v k. ú. Břeclav s tím, že kupující bude mít smluvně, formou
bezúplatného věcného břemene, zakotvenu povinnost strpět ve svém objektu zařízení
posilovací stanice vody ATS – 2. Budova trafostanice zůstane v majetku E.ON Česká
republika, a. s.
prodej pozemku p. č. st. 3835/2 o výměře 47 m2, k. ú. Břeclav, za cenu 500,- Kč/m2
firmě E.ON Distribuce, a. s., se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice
návrh Darovací smlouvy mezi Městem Břeclav a TJ Lokomotiva Břeclav, kdy účelem
smlouvy je poskytnutí projektové dokumentace ve výši 498.000,- Kč jako daru
na dokončení dostavby sportovní haly v areálu TJ Lokomotiva Břeclav
uzavření dodatků k zástavním smlouvám č. 10980391-Z a 10990391-Z uzavřených
mezi SFŽP ČR a městem Břeclav. Dodatky ke smlouvám je řešeno dozajištění půjčky
poskytnuté SFŽP ČR na profinancování instalace fototermických systémů
na ZŠ Kupkova a ZŠ Slovácká i zástavou pozemku p. č. 477/1 pod administrativní
budovou nám. T. G. Masaryka 10
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města PPFP s. r. o. na zajištění
mezinárodního běžeckého závodu „Břeclavská míle“ (na ubytování sportovců,
reklamu, rozhodčí, ozvučení, časomíru, ceny, pronájem zařízení a materiálu,
materiální zabezpečení, kamerové a foto služby, propagační materiály) v celkové výši
100.000,- Kč
uzavření smlouvy č. 80 – sport s PPFP s. r. o. o poskytnutí a způsobu použití veřejné
finanční podpory z rozpočtu města v oblasti sportu na rok 2005
finanční příspěvek ve výši 71.250,- Kč Sdružení břeclavských výtvarníků na vydání
nástěnného kalendáře Města Břeclavi s reprodukovanými díly břeclavských
výtvarníků. Kalendář bude sloužit jako propagační a reprezentační materiál města
znění smlouvy mezi Městem Břeclav a Sdružením břeclavských výtvarníků.
Na poskytnutí finančního příspěvku je uzavřena smlouva o propagaci. Součástí
smlouvy je ustanovení, že Město Břeclav obdrží 300 ks kalendářů. Smlouva je
nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 5)
dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory uzavřené mezi Městem
Břeclav a Městským sportovním klubem Břeclav, který je následnickou organizací
Slovan – fotbal s. r. o. Dodatek smlouvy řeší nový splátkový kalendář, kterým bude
veřejná finanční podpora v jednotlivých letech městskému sportovnímu klubu
poskytována takto:
2005 1.500.000,- Kč – splatné do 30.11.2005
2006 1.250.000,- Kč – splatné ve dvou splátkách ve smyslu uzavřené smlouvy
2007 1.250.000,- Kč – splatné ve dvou splátkách ve smyslu uzavřené smlouvy
2008
500.000,- Kč – splatné do 31.3.2008
přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 5 mil. Kč se splatností 5 let
pro Teplo Břeclav, s. r. o. a převzetí ručitelského závazku městem za tento úvěr, a to
formou 2 ks blankosměnek vůči Komerční bance, a. s.
poskytnutí mimořádného příspěvku Dobrovolnému svazku obcí LVA, Zámecké
náměstí 70, 691 44 Lednice, ve výši 103.156,- Kč (stanoveno 4,- Kč na 1 obyvatele
města). Mimořádný příspěvek bude poskytnut na renovaci informačních tabulí. Krytí
příspěvku bude z vratky nevyčerpané dotace na Lichtenštejnské cyklostezky, která
bude vrácena do příjmů ORJ 20 ORR, a po provedení změny v rozpočtu se výdaj
uhradí z ORJ 20 § 2140 a pol. 5329 ve výdajové části
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•

záměr prodeje pozemků p. č. 2103/132 – ost. pl. o výměře 1 455 m2, p. č. 2103/133 –
ost. pl. o výměře 205 m2 a p. č. 2177/4 – ost. pl. o výměře 271 m2, všechny v k. ú.
Charvátská Nová Ves
• regulační plán Břeclav – Pěšina, v souladu se zákonem č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích
podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění
• úpravu směrné části ÚPN SÚ Břeclav, a to:
1) na základě žádosti firmy YNNA s. r. o. na ul. Růžičkova v k. ú. Břeclav z bydlení,
funkčního typu Br – rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru na bydlení,
funkční typ Bv – smíšená zóna bydlení + menší řemeslná výroba a služby bez dopadu
na obytné prostředí (příloha usnesení č. 7).
2) na základě žádosti p. Radkoviče z bydlení, funkčního typu Br – rodinné domky
nízkopodlažní městského charakteru na bydlení, funkční typ Bv - smíšená zóna
bydlení + menší řemeslná výroba a služby bez dopadu na obytné prostředí (příloha
usnesení č. 8).
• zařazení stavební akce: Zastřešení kabin (administrativní budova Tatran Poštorná),
a přijetí dotace ve výši 1.250.000,- Kč do investic roku 2005
• společný výběr dodavatele stavebních prací na kanalizaci v areálu bývalého cukrovaru
spolu s projektem „Břeclav – příjezdová komunikace k podnikatelským objektům
v areálu bývalého cukrovaru“ s tím, že investice z prostředků města bude dokončena
v roce 2006
• spoluúčast města Břeclav na projektu Biosférické rezervace Dolní Morava, o. p. s.,
podávaném v rámci iniciativy INTERREG IIIA pod názvem „Rozvoj šetrné turistiky
v oblasti Soutoku – facilitovaný proces přípravy strategie“ včetně spolufinancování
ve výši 100.000,- Kč
• prominutí poplatku z prodlení ve výši 23.501,- Kč za pozdní úhradu nájemného
pí Buchtové
• zařazení stavební akce: Půdní vestavba – kabinet výtvarné výchovy ZŠ Slovácká
do investic roku 2005 ve výši RN 200.000,- Kč
• dohodu o narovnání nároků mezi Městem Břeclav a TJ Tatran Fosfa Poštorná,
uzavřenou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. Dohoda
o narovnání je nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha usnesení č. 9)
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ZM Břeclav neschválilo:
• záměr prodeje části p. č. 3198/8 ost. pl. ve výměře cca. 22 m2 v k. ú. Břeclav s tím,
že město Břeclav udělí souhlas s provedením napojení přes výše uvedený pozemek
v rámci akce „Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav“
• záměr prodeje nemovitostí, a to nám. T. G. Masaryka 10 a 13, Sady 28. října 2
a Křižkovského č. p. 642 vše v k. ú. Břeclav
• uzavření dohody o zrušení předkupního práva města Břeclav k p. č. 423/5 trvalý travní
porost ve výměře 4 073 m2 v k. ú. Břeclav ve vlastnictví MK Pro s. r. o., Sasanková 7,
Praha 10 – Záběhlice
• záměr prodeje části pozemku p. č. 2235/2 v k. ú. Poštorná
• záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 2749/1 v k. ú. Poštorná o výměře
300 m2
• záměr prodeje části pozemku p. č. 1755/1 v k. ú. Poštorná
• uplatnění předkupního práva na ideální 1/4 pozemku p. č. st. 2304/1 v k. ú. Břeclav,
vyplývající z kupní smlouvy a dohody o předkupním právu uzavřené dne 25.5.2005
s pí Dohnalíkovou

ZM Břeclav vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclav za 1. pololetí
2005, která je přílohou usnesení (příloha usnesení č. 6)

ZM Břeclav mění:
• své usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Břeclav konaného dne 23.2.2004,
kterým byla schválena dohoda o narovnání vztahů mezi městem Břeclav
a společnostní Moraviapress, a. s., kterou bylo společnosti Moraviapress, a. s.
prominuto dlužné nájemné za pozemky ve výši 604.065,50 Kč a příslušenství s tím,
že na zbývající částku ve výši 750.000,- Kč bude uzavřena dohoda, na základě které
spol. Moraviapress, a. s. uhradí výrobu a vytiskne pro město 2 000 ks reprezentativní
knihy o Břeclavi a Břeclavsku v českém, anglickém a německém jazyce, a to
následně:
Zastupitelstvo města Břeclav schvaluje dohodu o narovnání vztahů mezi spol.
Moraviapress, a. s. a městem Břeclav, kterou město Břeclav společnosti
Moraviapress, a. s. promíjí z dlužného nájemného za pozemky částku ve výši
604.065,50 Kč a úroky z prodlení ve výši 781.494,51 Kč s tím, že bude
mezi dotčenými stranami uzavřena dohoda, kterou bude stanoveno, že společnost
Moraviapress, a. s. uhradí výrobu a vytiskne pro město Břeclav 2 000 ks
reprezentativní knihy o Břeclavi a Břeclavsku v českém, anglickém a německém
jazyce, a to v hodnotě zbývající dlužné částky 750.000,- Kč s tím, že bude do účetní
evidence opětovně zavedena pohledávka v plné výši a následně proveden postupný
odpis pohledávky s rozlišením na dlužné nájemné a úroky z prodlení
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ZM Břeclav revokovalo:
• usnesení ze dne 20.6.2005, kterým byl schválen prodej pozemku p. č. 3099/292
o výměře 13 m2 panu a paní Šnajdrovým v k. ú. Břeclav, za cenu 40,- Kč/m2
• usnesení ze dne 6.9.2004 ve znění: Zastupitelstvo města Břeclav schvaluje prodej
pozemku p. č. st. 1982/2 o výměře 462 m2 v k. ú. Břeclav do podílového
spoluvlastnictví vlastníkům domu Kpt. Jaroše 2, každému k id. 1/4, a prodej pozemku
p. č. 3099/96 o výměře 448 m2 v k. ú. Břeclav do výhradního vlastnictví, dle geometr.
zaměření, vlastníkům jednotlivých bytů v domě Kpt. Jaroše 2 tak, jak ho
ve skutečnosti jednotliví vlastníci užívají, za 40,- Kč/m2
• své rozhodnutí ze dne 16.8.2004 o bezúplatném převodu pozemků pod komunikacemi,
a to p. č. 3713/7, části p. č. 3713/4, p. č. 3728/6, p. č. 3730/1 a p. č. 3730/3 vše ost. pl.
v k. ú. Břeclav do vlastnictví JM kraje
• své rozhodnutí ze dne 18.4.2005 o prodeji pozemku p. č. 32 ost. pl. ve výměře 179 m2
v k.ú. Charvátská Nová Ves do podílového spoluvlastnictví p. Grbavčicovi, manželům
Němečkovým a manželům Očenáškovým, každému k jedné ideální třetině za cenu
500,- Kč/m2
ZM Břeclav stáhlo z pořadu jednání materiál č.:
• 5/1/32 Záměr prodeje pozemku p. č. 421/2 v k. ú. Břeclav
• 5/6
Žádost PO TEREZA Břeclav o zakoupení osobního automobilu

……………………………..
ověřovatel
Ing. Ivan Blaho

……………………………..
ověřovatel
Ing. Radim Salay

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

Zapsala: Iva Ratajská
Dne 21.9.2005
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