Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva města Břeclav
č. 23 ze dne 7. 3. 2005
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
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8.

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu z 22. zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
Závěr

zařazení materiálu Souhlas města k projektovému záměru „Oživení zámeckého areálu
v Břeclavi“ k projednání v rámci bodu č. 5 pořadu jednání
prodej pozemku p.č. 1168/13 v k.ú. Charvátská Nová Ves o výměře 133 m2
p. Baránkovi, a to za cenu 10,- Kč/m2
prodej pozemku p.č. 1168/15 v k.ú. Charvátská Nová Ves o výměře 224 m2 manželům
Kounickým, a to za cenu 10,- Kč/m2
záměr prodeje pozemků p.č. 3100/1 o výměře 1 512 m2, p.č. 3101/2 o výměře 7 667
m2, p.č. 3100/41 o výměře 1 721 m2, p.č. 3103/18 o výměře 867 m2 a p.č. 3103/14
o výměře 650 m2, vše v k.ú. Břeclav s tím, že před schválením prodeje bude
předmětný podnikatelský záměr předložen k posouzení odboru regionálního rozvoje
koupi budovy č.p. 491 na p.č.st. 467/1, p.č.st. 467/3, p.č.st. 467/4 a p.č.st. 467/5
a pozemků p.č.st. 467/1, p.č.st. 467/2, p.č.st. 467/4 a p.č.st. 467/5 v k.ú. Kostice, obec
Kostice, okres Břeclav od společnosti Euro-Ring Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 2,
Neklanova 17 za celkovou cenu 4.890.000,- Kč
záměr prodeje pozemku p.č. 3099/141 o výměře 63 m2 v k.ú. Břeclav
záměr prodeje pozemků p.č.st. 165/5 o výměře 30 m2 a p.č.st. 165/4 o výměře 23 m2,
oba v k.ú. Břeclav
zrušení předkupního práva na pozemcích p.č. 2584/151, p.č. 2584/152, p.č. 2584/153
a p.č. 2584/154, vše v k.ú. Břeclav, sjednaného pro město Břeclav v kupní smlouvě
č. OMP/OM/58/04, až po nabytí právní moci stavebního povolení na stavby dle
předložené studie
paní Švirgové nový splátkový kalendář na 21 měsíců, a to na zůstatek pohledávky ve
výši 63.497,- Kč u stavební půjčky č. 116-4-97
novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška č. 62/2003, o místních poplatcích ve Městě Břeclav
rozpočet na rok 2005 a rozpočtový výhled na rok 2006-2007 v členění podle přílohy
č. 1 a rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2005 zřízeným příspěvkovým
organizacím podle přílohy č. 3. Investiční výdaje v roce 2005 včetně dotačních titulů
dosáhnou minimálně výše 105 mil. Kč. Stávající závazky a závazky vyplývající
z předloženého návrhu rozpočtu nepřesáhnou koncem roku 2005 hranici 150 mil. 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 2005 – viz příloha materiálu
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přijetí dotace ve výši 337.940 € z programu Phare 2003 (II. část) na projekt „Břeclav –
příjezdová komunikace k podnikatelským objektům v areálu bývalého cukrovaru“
včetně návrhu grantové smlouvy
zařazení akce „Břeclav – příjezdová komunikace k podnikatelským objektům v areálu
bývalého cukrovaru“ do seznamu investičních akcí na rok 2005
rozdělení dotací na kulturu, § 3421 – ostatní zájmová činnost na rok 2005, dle
přiloženého seznamu (viz materiál)
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu Města Břeclavi pro oblast sportu
na rok 2005 ve smyslu přiloženého seznamu (viz materiál)
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 – Požární řád města s účinností od 15. 4. 2005
organizační zabezpečení Oslav 60. výročí osvobození města Břeclavi, včetně
finančního rozpočtu ve výši 199.000,- Kč
uzavření smlouvy mezi Městem Břeclav a City of Vienna, Department for EU –
Strategy and Economic Development o poskytnutí dotace na projekt REDETRAL
ve výši € 607.255,50
souhlas s případnou realizací projektového záměru „Oživení zámeckého areálu
v Břeclavi“ předkládaného občanským sdružením Pro Region – Břeclav Nadaci VIA
v rámci programu „3 x 333 tisíc pro aktivní život obce“, který je součástí
Dobročinného fondu Philip Morris ČR

ZM Břeclav neschválilo:
• prodej domu č.p. 615 na pozemku p.č.st. 830 a pozemku p.č.st. 830 o výměře 235 m2
vše v k.ú. Břeclav pí Gabčové a p. Šidelkovi za 250.000,- Kč
• odpuštění smluvní pokuty ve výši 34.716,- Kč panu Marečkovi v rámci stavební
půjčky č. 11/1/97
ZM Břeclav vzalo na vědomí:
• oznámení týkající se dražby přednostního práva na uzavření kupní smlouvy při prodeji
pozemků p.č. 2117 a p.č. 2119/5 v k.ú. Poštorná

……………………………..
ověřovatel
Ing. Luboš Krátký
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ověřovatel
JUDr. Marta Strušková

……………………………..
starosta
Ing. Dymo Piškula
Zapsala: Iva Krutáková
Dne 8. 3. 2005
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