VÝPIS Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
ZE ZASEDÁNÍ č. 20
ZE DNE 11.10. 2004
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu z 18. zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
8. Závěr

• prodej pozemku p.č. 2119/5 o výměře 265 m² a pozemku p.č. 2117 o výměře 708 m², oba
v k.ú. Poštorná, formou dražby, a to za vyvolávací cenu 500,- Kč/m².
• prodej pozemku p.č. 1063/2 ( odděleného geometrickým plánem z pozemku p.č. 1063) v k.ú.
Poštorná o výměře 5 m² p. Lindnerové, a to za cenu 500,- Kč/m²
• prodej pozemku p.č. 3099/285 v k.ú Břeclav o výměře
19 m2 za cenu 40,- Kč/m2 p.
Bělohrádkové
• záměr prodeje pozemku pod garáží , p.č. 1137/13 v k.ú. Poštorná o výměře 3 m²
• prodej pozemku p.č. 3659/34 v k.ú. Břeclav o výměře 366 m² ( podle geometrického
zaměření ) p. Kamenskému, a to za cenu 40Kč /m²
• záměr prodeje pozemků p.č. 3704/11 o výměře 785 m², p.č. 3704/12 o výměře 130 m², p.č.
3704/13 o výměře 1471 m² a p.č. 1127/19 o výměře 97 m² v k.ú. Břeclav
• prodej pozemku p.č. 2135/2 v k.ú. Poštorná o výměře 202 m², který by byl geometrickým
plánem oddělen z pozemku p.č. 2135 v k.ú. Poštorná, MUDr. Lenzovi, a to za cenu 500,Kč/m²
• prodej pozemku p.č. 1168/6 v k.ú. Charv. Nová Ves o výměře 373 m² p. Svobodovi, a to za
cenu 10,- Kč/m²
• zrušení předkupního práva města k pozemku p.č. 688/4 v k.ú. Charv. Nová Ves, které bylo
vloženo do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy č. 5-15/2003 3 K
• výkup pozemků p.č. 4467/6, 4467/7, 4467/8 a 4467/10 v k.ú. Břeclav o celkové výměře 548
m² za cenu dle aktuálního znaleckého posudku od státního podniku Lesy České republiky, se
sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové za předpokladu, že dojde k bezúplatnému převodu
pozemků pod zimním stadionem, přilehlým parkovištěm a přístupovou komunikací
• změnu přílohy č. 3 Zřizovací listiny Domovní správy Břeclav ( ve znění dodatku č.6), kterou
bude do její správy zahrnuta bytová jednotka v objektu občanské vybavenosti bez č.p. na
pozemku parc. č. st. 4570/2 v k.ú. Břeclav
• prodej pozemku a staveb v areálu bývalé MŠ Pěšina
č.p. 2508 jiná stavba na pozemku parc. č. st. 2310
obč. vybavenost bez č.p. na pozemku parc. č. st. 2311
obč. vybavenost bez č.p. na pozemku parc. č. st. 2312
obč. vybavenost bez č.p. na pozemku parc. č. st. 2313
pozemek parc.č. st. 2310 zast. plocha o výměře 312 m²
pozemek parc.č. st. 2311 zast. plocha o výměře 3.281 m²
pozemek parc.č. st. 2312 zast. plocha o výměře 314 m²
pozemek parc.č. st. 2313 zast. plocha o výměře 1.160 m²
pozemek parc.č. st. 2584/14 ostatní plocha o výměře 1.472 m² a
pozemek parc.č. st. 2584/97 orná půda o výměře 1.776 m²
vše zapsáno na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav
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Ing. Neprašovi a Ing. Darmovzalovi, způsob úhrady – při podpisu kupní smlovy 6,0 mil. Kč
na účet Města Břeclav, doplatek kupní ceny do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy převodem
na účet Města Břeclav.
prodej pozemku s předkupním právem pro město Břeclav, za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč
do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, a to st. p. č.
1420/1 v k.ú. Břeclav a stavby na tomto pozemku – budovy č.p. 1224 s tím, že v případě
nesplnění podmínky užívat budovu pro střední školství, a na to navazující doplňkovou činnost
realizovanou školskou příspěvkovou organizací zřizovanou kupujícím, které budou
nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy svěřeny do správy k vlastnímu hospodářskému
využití dodatkem ke zřizovací listině. V případě, že kupující ve lhůtě 15 let předmětné
nemovitosti užívat pro jiné , než výše uvedené účely, je prodávající oprávněn od této kupní
smlouvy odstoupit
záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2505 v k.ú. Char. Nová Ves, kdy výměra bude
upřesněna geometrickým zaměřením po schválení záměru prodeje s tím, že způsob užívání
pozemku jako přístupové cesty bude ošetřen zakotvením ve smlouvě
záměr prodeje části pozemku PK 1012 ve výměře cca 700 m². v k.ú. Břeclav
zrušení předkupního práva na pozemky p.č. 2521/3 a p.č. 2521/4 v k.ú. Břeclav
prodej části pozemku p.č. 3721/58 – ( nově vytvořený pozemek p.č. 5600 ) v k.ú. Břeclav o
výměře 10m² manželům Šebestovým, za 500,- Kč/m² a neuplatnění předkupního práva
záměr prodeje bytového domu č.p. 2638 na pozemku p.č. st. 4906 v k.ú. Břeclav
zrušení věcného předkupního práva k pozemkům p.č. 403/5, 409/4 a 409/5 v k.ú. Břeclav o
celkové výměře 824 m²
prodej 4/21 pozemků p.č. st. 2073/1 a 3633/8 v k.ú. Břeclav Sdružení občanů J-23, Břeclav,
Jungmannova 23
prodej bytových domů na ul. Sady 28. října 12 - č.p. 632 na pozemku parc.č. 765/2 a
pozemku parc. č. 765/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 520 m² a č.p. 637 na pozemku
parc.č. 765/1 a pozemku parc.č. 765/21 – zast. plocha a nádvoří o výměře 502 m², zapsaných
na LV 10 001 pro obec a k.ú. Břeclav manželům Kučerovým, za částku 2.000 000,- Kč a
úhradu náklady řízení , vše splatné před podpisem kupní smlouvy s tím, že kupující převezme
veškeré závazky vůči stávajícím nájemcům bytového domu a do 18-ti měsíců od podpisu
kupní smlouvy bude na objektu opravena fasáda. Pro případ nesplnění stanovených podmínek
bude ve smlouvě zakotvena smluvní pokuta 500 000,- Kč
Dodatek č.6 zřizovací listiny pro Domov důchodců. Mění se název organizace Domov
důchodců Břeclav, příspěvková organizace
Poliklinice Břeclav, s.r.o. poskytnout dotaci ve výši 128 498,62 Kč za účelem zajištění
lékařské služby první pomoci na rok 2004
převod domu č.p. 553 na pozemku p.č. 639 v k.ú. Poštorná pro Domovní správu dodatkem ke
zřizovací listině
žádost PO Městské knihovny o úpravu příspěvku na rok 2004 v částce 397 850,- Kč na
dokrytí rozdílu cen za vystavené čtenářské legitimace pro břeclavské občany. Tyto prostředky
jsou rozpočtově kryté a budou přiděleny v rámci rozpočtové změny Městské knihovny
Břeclav
poskytnutí dotace TJ Lokomotiva Břeclav ve výši 425 000,00 Kč na vybavení atletických
sektorů a dráhy a návrh smlouvy o poskytnutí a způsobu použití dotace
přidělení investiční dotace TJ Lokomotivě Břeclav ve výši 1 175 000,00 Kč na pořízení cílové
kamery, větroměrů, informační tabule včetně rozvodů a návrh smlouvy o poskytnutí a
způsobu použití dotace
zařazení nové investiční akce – Poštorná – vodovod v ulici Hraniční do plánu investičních
akcí na rok 2004
neuplatnění předkupního práva města Břeclavi při prodeji skeletů na pozemcích parc. č.
2184/38, 2184/39, 2103/49 a 2103/50 v k.ú. Charvátská Nová Ves správcem konkurzní
podstaty úpadce Staveningu a.s. v likvidaci
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ZM Břeclav neschválilo :
• záměr prodeje objektu čp. 279 na pozemku p.č. 528/2 a pozemku 528/2 vše v k.ú. Břeclav
• prominutí poplatku z prodlení paní Gabčové k datu 31.8.2003 ve výši 93 550,- Kč za
opožděné platby nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č.4, Sady 28. října 12
v Břeclavi
ZM Břeclav nedoporučilo :
• schválit záměr prodeje p.č. 3317/1 ost. pl. ve výměře 903 m² v k.ú. Poštorná
ZM Břeclav zamítá :
• záměr prodeje pozemku p.č. 3636/54 ( vzniklého z p.č. PK 3636/38 a p.č. PK 3664/2 ) v k.ú.
Břeclav o výměře 9 m2
ZM Břeclav vyřazuje:
• lokality č. 4.07, 4.26 a 4.41 z projednávání změn č. 4 ÚPN SÚ Břeclav
ZM Břeclav revokovalo:
• své rozhodnutí ze dne 6.9.2004 o výkup pozemků p.č. 4467/6, 4467/7, 4467/8 a 4467/9
v k.ú.Břeclav o celkové výměře 540 m² za cenu dle znaleckého posudku od podniku Lesy
České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové za předpokladu , že dojde
současně k bezúplatného převodu pozemku pod zimním stadionem, přilehlým parkovištěm a
přístupovou komunikací
• své rozhodnutí z 21.6.2004 ve věci schválení prodeje 1/21 pozemků p.č.st. 2073/1 a p.č.
3633/8 v k.ú. Břeclav p. Veselé a 3/21 pozemků p.č.st. 2073/1 a p.č. 3633/8 v k.ú. Břeclav
Sdružení občanů J – 23, Jungmannova 23, Břeclav
ZM Břeclav ukládá :
• odboru regionálního rozvoje pokusit se získat kladné stanovisko orgánu ochrany ZPF
Krajského úřadu JMK k lokalitě č. 4.24

……………………………..
ověřovatel
Leopold Levák

……………………………..
ověřovatel
Mgr. Milan Klim

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

Zapsala: Markéta Nedevová
Dne 14.10.2004
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