VÝPIS Z USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ č. 18
ZE DNE 16. 8. 2004
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
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Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu ze 17. zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
8. Závěr

prodej pozemku pod garáží, p.č. 2748/165 v k.ú. Poštorná o výměře 9 m²
pí. Ladislavě Michlové, a to za cenu 250,- Kč/m²
zrušení předkupního práva pro Město Břeclav na pozemek p.č. 23/2 v k.ú. Břeclav
o výměře 281 m², jehož vlastníkem je s.r.o. Hotel „U Zámku“, se sídlem Praha 3, Víta
Nejedlého 618/26
záměr prodeje pozemku p.č. 3099/285 o výměře 19 m², odděleného geometrickým
plánem z pozemku č. 3099/5 v k.ú. Břeclav
prodej následujících pozemků: p.č. 1168/3 o výměře 657 m2 p. Miroslavu
Miškeříkovi, p.č. 1168/4 o výměře 540 m2 p. Anně Miškeříkové, p.č. 1168/5
o výměře 495 m2 p. Antonínu Jankovičovi, p.č. 1168/7 o výměře 366 m2
p. Vladimíru Obalovi, p.č. 1168/8 o výměře 401 m2 p. Karlu Kosovi, p.č. 1168/9
o výměře 437 m2 p. Augustinu Šuderlovi, p.č. 1168/10 o výměře 374 m2 manželům
Josefu a Marii Hlavatým, p.č. 1168/11 o výměře 291 m2 manželům Jiřímu a Hildě
Buzkovým, p.č. 1168/12 o výměře 260 m2 p. Stanislavu Vaněčkovi, p.č. 1168/14
o výměře 139 m2 p. Miroslavu Merčákovi, p.č. 1168/16 o výměře 173 m2 p. Zdeňku
Smolovi, p.č. 1168/17 o výměře 128 m2 p. Jiřímu Špačkovi, p.č. 1168/18 o výměře
191 m2 p. Zdeňku Formanovi, p.č. 1168/20 o výměře 446 m2 p. Marii Salajkové, p.č.
1168/21 o výměře 374 m2 p. Vladimíru Sítkovi, p.č. 1168/22 o výměře 238 m2 p.
Janu Miklíkovi, p.č. 1168/26 o výměře 393 m2 a p.č. 1168/27 o výměře 284 m2
p. Janě Szabové, p.č. 1168/28 o výměře 706 m2 p. Františku Musilovi, a to za cenu
10,- Kč/m2
záměr prodeje bytového domu Nádražní 5, č.p. 707 s pozemkem p.č. 18 v k.ú.
Poštorná; prodej bude uskutečněn až po uhrazení dlužného nájemného
záměr prodeje části pozemku p.č. 3721/58 (nově vytvořená p.č. st. 5600) v k.ú.
Břeclav o výměře 10m²
prodej pozemku p.č. 95 o výměře 175 m² v k.ú. Břeclav p. Svatoplukovi Benadovi
za 500,- Kč/m²
záměr prodeje pozemku p.č. st. 1067/4 v k.ú. Břeclav
prodej pozemku p.č. 3314/62 v k.ú. Břeclav o výměře 347 m² společnosti Alca plast,
s r.o., Lovosická 770, Praha 9, za cenu 500,- Kč/m²
stažení materiálu 5/1/11 Záměr prodeje pozemků p.č. 3095/17 a p.č. 3095/18 oba
v k.ú. Břeclav z pořadu jednání
prodej pozemků p.č. 586/12 až 586/18 orná, p.č. 588 orná, části p.č. 4188 ost. pl., části
p.č. 2516/1 vod. pl., p.č. 3723/1 ost. pl. a p.č. 586/4 orná v k.ú. Břeclav o celkové
výměře cca 8 000 m² do podílového spoluvlastnictví, kdy každý z žadatelů nabude
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ideální třetinu nemovitostí, a to p. Pavlovi Vláčilovi, p. Jiřímu Krevňákovi a OK
Atelier se sídlem Břeclav, Zámecké náměstí 2, s podmínkou, že bude v terénu
zaměřena ladenská strouha a z pozemků bude oddělen manipulační pruh potřebný
pro údržbu vodního toku, který zůstane ve vlastnictví města; cena za prodej činí 250,Kč/m²
bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi, a to p.č. 3713/2, 3713/7, 3728/6,
3730/1, 3730/3 a části p.č. 3713/4 vše ost. pl. v k.ú. Břeclav do vlastnictví JM kraje
prodej pozemku p.č. 1834 zahrady ve výměře 180 m² v k.ú. Poštorná paní Barberové
Ireně za cenu 40,- Kč/m²
zrušení předkupního práva, které vyplývá z uzavřené kupní smlouvy
č. OMP/OM/61/04 na pozemky p.č. 619/4 a p.č. 2639/128 v k.ú. Břeclav se spol.
MIDON s.r.o. Břeclav, Lidická 127
prodej pozemku p.č. 577/6 v k.ú. Charv. Nová Ves o výměře 94 m² manželům
Lorencovým za 500,- Kč/m²
záměr prodeje pozemku p.č. 3724/3 ost. pl. ve výměře 14 m² v k.ú. Břeclav
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky p.č. 486/4 st. pl. ve výměře
397 m² a p.č. 486/5 st. pl. ve výměře 99 m² v k.ú. Břeclav za cenu 500,- Kč/m²;
smlouva bude uzavřena mezi Městem Břeclav a MVDr. Jiřím Krabičkou
s podmínkou, že se kupující zavazuje uhradit cenu za výše uvedené pozemky do 10ti
dnů od doby schválení změny č.4 a č.5 územního plánu Stavebního úřadu Břeclav
zrušení předkupního práva Města Břeclav k objektu občanské vybavenosti
na pozemku p.č. 481/2 a pozemku p.č. 481/2 zast. pl. ve výměře 696 m² v k.ú.
Břeclav ve vlastnictví pana Františka Vintrlíka
výkup pozemků z vlastnictví OTIS a.s., Jana Opletala 1279, Břeclav do vlastnictví
Města Břeclav, a to p.č. 3140/12 ost. pl. ve výměře 114 m², p.č. 3101/46 ost. pl.
ve výměře 7 m² a p.č. 3140/69 ost. pl. ve výměře 25 m² v k.ú. Břeclav, a to za cenu
195,- Kč/m²
prodej pozemků a staveb v areálu MŠ Pěšina
st. p.č. 2310 zast. plocha stavbou č.p. 2508 vč. poz. pod stavbou ve výměře 312 m²,
st. p.č. 2311 zast. plocha stavbou včetně pozemku pod stavbou ve výměře 3281 m²,
st. p.č. 2312 zast. plocha stavbou včetně pozemku pod stavbou ve výměře 314 m²,
st. p.č. 2313 ost. plocha ve výměře 1160 m²,
p.č. 2584/14 ost. plocha ve výměře 1472 m²,
p.č. 2584/97 ost. plocha ve výměře 1776 m²
Ing. Tomáši Neprašovi a Ing. Oldřichu Darmovzalovi za kupní cenu 10.815.000 Kč +
334.500 Kč daň z převodu nemovitostí
Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav s účinností od 1.9.2004
záměr prodeje pozemku st. parc. 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 účely
středního školství po dobu 15-ti let, bude ve smlouvě zakotvena povinnost kupujícího
nabídnout zpětný prodej nemovitostí Městu Břeclav za stejnou cenu
snížení kapacity ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4, v hudebním oboru o 30 dětí, tj. z 550
dětí na 520 dětí a tím i snížení celkové kapacity ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4, ze 772
dětí na 742 dětí, ve prospěch ZUŠ Velké Bílovice
Dodatek č.5 ke zřizovací listině MŠ Břeclav, Na Valtické 727, který je novým úplným
zněním zřizovací listiny s účinností od 1.9.2004
použití finančních prostředků ve výši 100 až 120 tisíc Kč z rezervního fondu
na financování stavebních úprav pobočky Městské knihovny v Poštorné
poskytnutí dotace TJ Tatran Fosfa Poštorná ve výši 400.000,- Kč na rekonstrukci
hlavní budovy
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poskytnutí dotace Slováckému tenisovému klubu v Břeclavi na osvětlení dvou
tenisových dvorců ve výši 250.000,- Kč
stáhnutí Zásad o poskytování dotací jak v sociální oblasti, tak i v oblasti kultury
a sportu - materiály 5/8 a 5/10 - z pořadu jednání; jejich znění bude upraveno
bez časového omezení na rok 2004 a poté budou zásady znovu předloženy
zastupitelstvu ke schválení
návrh na dar pro Nemocnici Břeclav ve výši 384.000,- Kč pro rok 2004 s účelem
zajištění lékařské služby první pomoci pro dětské oddělení
přidělení investiční dotace pro TJ Lokomotiva Břeclav pro financování dokončení
atletické dráhy, vybavení atletických sektorů a pořízení časomíry v částce 2.380.000,Kč; rozpočtovou změnu k zajištění financování schválila rada města na svém zasedání
č. 43, dne 21.7.2004
přidělení investiční dotace ve výši 400.000,- Kč pro TJ Lokomotiva Břeclav
pro financování rekonstrukce kabin v souladu s rozpočtovou změnou, schválenou
radou města č. 43 dne 21.7.2004
přidělení dotace ve výši 250.000,- Kč Slováckému krúžku Charvatčané na vybudování
a vybavení dětského hřiště v Charvátské Nové Vsi v lokalitě Tyršův sad; rozpočtovou
změnu k zajištění k financování schválila rada města na svém 43. zasedání dne
21.7.2004
přidělení investičního příspěvku PO Základní škola Břeclav, Komenského
na financování rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně ve výši 317.000,- Kč;
rozpočtovou změnu k zajištění financování schválila rada města na svém zasedání
č. 43 dne 21.7.2004
přidělení příspěvku pro PO Mateřská škola Břeclav, U Splavu na opravu oplocení
areálu mateřské školy ve výši 320.000,- Kč; rozpočtovou změnu k zajištění
financování schválila rada města na svém zasedání č. 43 dne 21.7.2004
financování oslav 80. výročí založení Slováckého veslařského klubu v Břeclavi
a jubilejní regaty v částce 100.000,- Kč; oslavy tohoto významného výročí jsou
pořádány pod záštitou starosty města. Finanční krytí je zajištěno rozpočtovou úpravou
schválenou radou města na zasedání č. 43 ze dne 21.7 2004
přidělení dotace firmě ALBA, pan Maděřič v částce 100.000,- Kč pro zajištění lodní
dopravy na řece Dyji; finanční krytí je zajištěno rozpočtovou úpravou schválenou
radou města na zasedání č. 43 ze dne 21.7 2004
provedení rekonstrukce topení a výměnu hygienicky nevyhovujících dřevěných
laviček za plastové na krytém bazénu v Břeclavi; k financování této akce schvaluje
uvolnění částky 600.000 Kč
změnu pořadatele tradičních „Hudeckých dnů J. Kobzíka“ a změnu smlouvy
o poskytnutí a způsobu použití dotací pro oblast kultury v roce 2004 z DK Břeclav,
s.r.o. na národopisný soubor Břeclavan
v rámci navýšení § 6409 položka 5901 na akci:
1. Tyršův sad ( kulturní dům a komunikace ) 1.000.000,- Kč
2. Osvětlení ulice Hraniční 200.000, -Kč
zahájit obchodní jednání a vše, co s tím souvisí, se společností van Gansewinkel
o možnosti odprodeje zbytkového podílu 619 ks akcií Města Břeclav ve společnosti
TEMPOS, a.s.
převod věcí, práv a závazků Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy JmK
na Město Břeclav dle zákona č. 290/2002 Sb. včetně vybavení a současně schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí č.p. 9 na ulici Tř. 1. máje, Břeclav 4, do vlastnictví
města Břeclavi
navýšení rozpočtu OŠKMS o 430.000,- Kč z rozpočtové rezervy města; tyto finance
jsou určeny na opravu havarijního stavu střechy objektu synagogy
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ZM Břeclav neschválilo:
• bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi, a to p.č. 3941/1 a 3941/5 a části p.č.
3713/4 vše v ost. pl. v k.ú. Břeclav a p.č. 1256 ost. pl. v k.ú. Poštorná do vlastnictví
JM kraje

ZM Břeclav bere na vědomí:
• rozbory hospodaření Města Břeclav za období 1-6/2004
ZM Břeclav revokovalo:
• rozhodnutí o zamítnutí záměru prodeje p.č. 586/2 a p.č. 586/22 v k.ú. Břeclav ze dne
18.11.2003 a schvaluje záměr prodeje těchto parcel

……………………………..
ověřovatel
Ing. Pavel Dominik

……………………………..
ověřovatel
Mgr. Richard Zemánek

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

Zapsala: Iva Krutáková
Dne 17.8.2004
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