USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
ZE ZASEDÁNÍ č. 16 ZE DNE 10. 5. 2004
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
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Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu z 15. zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
8. Závěr

záměr prodeje pozemku pod garáží, p.č.st. 3005 v k.ú. Břeclav o výměře 18 m2
prodej pozemku pod garáží, p.č.st. 3049 v k.ú. Břeclav o výměře 19 m2, a to za cenu
250,- Kč/m2, manželům Hajkóvým, Kpt. Jaroše 10, Břeclav
záměr prodeje pozemku p.č. 3633/8 o výměře 445 m2 v k.ú. Břeclav
stažení materiálu 5/1/5 Záměr prodeje části pozemku p.č. PK 815/1 v k.ú. Poštorná
z pořadu jednání
záměr prodeje části pozemku původem z pozemkového katastru p.č. 3304/17 v k.ú.
Břeclav o výměře asi 250 m2
záměr bezúplatného převodu pozemků pod komunikacemi, a to p.č. 3713/2,
p.č. 3713/7, p.č. 3728/6, p.č. 3730/1 a p.č. 3730/3 vše ost.pl. v k.ú. Břeclav
do vlastnictví JM kraje
záměr prodeje pozemku p.č. 342/1 v k.ú. Charvátská Nová Ves
prodej části pozemku p.č. 1143 ost.pl. ve výměře cca 50 m2 v k.ú. Charvátská Nová
Ves p. Jandáskové Zdence, bytem Chaloupky 12, Charvátská Nová Ves, a to za cenu
40,- Kč/m2
záměr prodeje pozemku p.č. 3721/52 o výměře 394 m2 v k.ú. Břeclav
prodej pozemků v k.ú. Poštorná, a to p.č. 1832 zahrady ve výměře 242 m2
p. Müllerové Jindře, bytem Poštorná, Nádržní 25 a p.č. 1836 zahrady ve výměře
192 m2 manželům Dvořákovým Janu a Noemě, bytem Poštorná, Nádražní 21, za cenu
40,- Kč/m2
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 5 200 m2
záměr prodeje části pozemku p.č. 1063 v k.ú. Poštorná o výměře cca 6 m2
záměr prodeje pozemku p.č. 3101/12 v k.ú. Břeclav o výměře 685 m2, a to jako
pozemku na stavbu RD
záměr prodeje pozemků p.č. PK 422/1 o výměře 535 m2 a p.č. PK 433/1 o výměře
1 844 m2, oba v k.ú. Břeclav
prodej části pozemku PK 547 ve výměře cca 4 000 m2 v k.ú. Charvátská Nová Ves
za cenu 6,- Kč/m2 Ing. Richardu Bartošovi, bytem Charvátská Nová Ves, Revoluční 7;
výměra bude upřesněna geo.plánem
záměr prodeje části pozemku p.č. 2584/124 o výměře 691 m2 v k.ú. Břeclav
prodej pozemku p.č.st. 1918/2 o výměře 911 m2 v k.ú. Břeclav Sdružení spoluvlastníků
Komenského nábřeží 2 a 3 Břeclav, za 200,- Kč/m2, tj. 182.200,- Kč v deseti
měsíčních splátkách; s první splátkou při podpisu kupní smlouvy, budou zaplaceny
i náklady na převod pozemku; návrh na vklad bude proveden po zaplacení celé kupní
ceny
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•

záměr prodeje (nově označených) pozemků p.č. 619/4 a 2639/128 v k.ú. Břeclav
o celkové výměře 3 165 m2
• záměr prodeje částí pozemků p.č. PK 803, 807/1, 807/2 a 808 a části pozemku p.č. KN
1896 vše v k.ú. Poštorná o výměře asi 300 m2 v rozsahu jak byly radou města dne
10.3.2004 schváleny k pronájmu
• neuplatnění předkupního práva města Břeclav v kupní smlouvě pro BRON s.r.o.
se sídlem Sovadinova 39, Břeclav, a to na pozemky p.č. 3101/42 orná, p.č. 3101/64
ost.pl. a p.č. 3101/65 ost.pl. v k.ú. Břeclav za předpokladu, že se v kupní smlouvě
zaváže dodržet podmínky předchozí kupní smlouvy s tím, že na uvedené pozemky
se závazky zajišťují vystavením směnky na 600.000,- Kč, splatné kupujícím
ve prospěch prodávajícího v případě nesplnění podmínek
• závěrečný účet města za rok 2003
• Zprávu nezávislého auditora o provedení finančního auditu účetní závěrky
k 31.12.2003 Města Břeclavi; současně ukládá vedoucímu ekonomického odboru
zpracovat do tří měsíců harmonogram opatření k odstranění závad
• pořídit změny č. 4 ve fázích zadání a sloučený koncept s návrhem a změny č. 5
ve fázích zadání-koncept-návrh:
Do změn č. 4 budou zařazeny lokality označené č. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 59,
Do změn č. 5 budou zařazeny lokality označení č. 29, 39 a 46
ZM Břeclav uvolňuje příslušnou finanční částku (max. 399.000,- Kč) na pořízení změn
č. 4 a změn č. 5 územního plánu SÚ Břeclav
• Dodatek č. 5 zřizovací listiny pro Domov důchodců
• návrhy smluv o poskytnutí a způsobu použití dotací pro oblast sportu v roce 2004.
Jedná se o smlouvy č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – sport:
č. 7 – Volejbal Poštorná s.r.o. – na pronájem sportovní haly, na přepravu k utkáním a nákup
míčů a sítě – v celkové výši 80.000,- Kč
č. 8 – TJ Lokomotiva Břeclav – na provozní náklady v celkové výši 75.000,- Kč
č. 9 – TJ Lokomotiva Břeclav, odd. atletiky (dospělí) - na materiální vybavení, cestovné
a pronájem stadionu v celkové výši 80.000,- Kč
č. 10 – TJ Tatran Fosfa Poštorná – na provozní náklady v celkové výši 75.000,- Kč
č. 11 – TJ Slovan Břeclav – na pronájem a provoz sportovní haly Tatranu Poštorná, jež je
součástí projektu „Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi“ v celkové výši 240.000,- Kč
č. 12 – HC Dyje Břeclav – na podporu cílené práce s mládeží (pronájem ledové plochy,
přepravu k utkáním a nákup hokejové výstroje) v celkové výši 50.000,- Kč
č. 13 – TJ Lokomotiva Břeclav, oddíl atletiky (mládež) – na mater. vybavení, cestovné
a ubytování na soustředění v celkové výši 50.000,- Kč
č. 14 – TJ Slovan Břeclav, oddíl kopané – na podporu mládežnických družstev (dopravu
k mistrovským utkáním a na turnaje tuzemské i zahraniční, ubytování, pronájem tělocvičen
a hřišť v zimním období) v celkové výši 125.000,- Kč
č. 15 – JUDr. Zdeněk Janík – na provoz krytého bazénu v celkové výši 4.250.000,- Kč
• návrhy smluv o poskytnutí a způsobu použití dotací pro oblast kultury v roce 2004.
Jedná se o smlouvy:
č. 4 – Ing. Luděk Kabelka: 750.000,- Kč (dotování provozu Kina Koruna)
č. 5 – Občanské sdružení GENA - G: 70.000,- Kč (projekt „Ve škole za školou“)
č. 6 – Slovácký krúžek Poštorná: 70.000,- Kč („Projekt na podporu folklóru v Poštorné“)
č. 7 – Slovácký krúžek Charvatčané: 130.000,- Kč (projekt „Udržování folklórních tradic“)
č. 8 – Slovácký krúžek Stará Břeclav: 150.000,- Kč (na provoz a zajištění oprav a údržby
kulturního domu ve Staré Břeclavi)
č. 10 – Moraviapress, a.s.: 100.000,- (vydávání časopisu Malovaný kraj)
2

č. 11 – Sdružení pro podporu a rozvoj dětského folklóru: 60.000,- Kč (uspořádání dětského
mezinárodního festivalu)
č. 101 – Římskokatolická farnost Břeclav Poštorná: 100.000,- Kč (zajištění opravy věžních
hodin kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné)
• návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině PO TEREZA Břeclav s účinností od 11.5.2004
(viz příloha materiálu), který je úplným novým zněním zřizovací listiny
• žádost PO TEREZA Břeclav o trvalé upuštění od vymáhání pohledávek a jejich
odepsání. Nedobytné pohledávky uváděné v účetnictví jsou za níže uvedené subjekty:
- Systém Delfín s.r.o., se sídlem v Brně, Masná 5, IČO 60743034
16.730,-- Kč
- Štefan Dunko, bytem Břeclav, nám. Svobody 16
3.873,30 Kč
- KASYS s.r.o., se sídlem Břeclav, Národ.hrdinů 22, IČO 25504363
7.757,-- Kč
- VITAL PLUS s.r.o., se sídlem Břeclav, U tržiště 21, IČO 63489309
7.000,-- Kč
- TV-SAT se sídlem Lednice, Slovácká 659
4.287,50 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celková výše pohledávek
39.647,80 Kč
• doporučení rady č. 38 ze dne 28.4.2004:
- Františka Schulze na člena redakční rady
- požadavek města, aby v každém čísle časopisu bylo na vhodném místě uvedeno, že je
vydáván za významné pomoci města
• žádost PO TEREZA Břeclav o použití investičních zdrojů ve výši 250.000,- Kč
na nákup travní sekačky na základě změny rozpočtu finančních prostředků schválené
Radou města Břeclav č. 38 dne 28.4.2004
• instalaci fototermických systémů na ZŠ Kupkova a ZŠ Slovácká Břeclav
a fotovoltaického systému na ZŠ Na Valtické Břeclav a schvaluje profinancování
těchto investičních akcí s použitím finanční podpory ze SFŽP ČR a dofinancování
z upraveného rozpočtu škol ve smyslu návrhu OŠKMS; dále schvaluje dozajištění
půjčky vůči SFŽP ČR administrativní budovou nám. T.G.M. 10, č.p. 38, na pozemku
p.č. 477/1, v tržní hodnotě 8 mil.
• záměr zrušení PO ZŠ Břeclav, Sovadinova ke dni 31.8.2004 a sloučení se ZŠ Břeclav,
Kupkova s tím, že ZŠ Kupkova se stane následnickou organizací zrušené PO,
na kterou přejdou všechna práva a povinnosti vyplývající z hospodářských a pracovně
právních vztahů
• návrhy smluv o poskytnutí a způsobu použití dotací pro oblast sociální v roce 2004.
Jedná se o smlouvy č. 3, 20, 21:
č. 3 – Svaz důchodců MO ČR – na právní poradnu, společenské a kulturní akce v roce 2004 –
v celkové výši 70.000,- Kč
č. 20 – Oblastní charita Břeclav – na projekt „Denní centrum“ – v celkové výši 70.000,- Kč
č. 21 – Oblastní charita Břeclav – na projekt „Kontaktní centrum“ – v celk. výši 250.000,- Kč

ZM Břeclav neschválilo:
• záměr prodeje objektu bývalé výtopny lokomotiv na části pozemku p.č. 529/1 v k.ú.
Břeclav
• záměr bezúplatného převodu pozemků pod komunikacemi, a to p.č. 3941/1 až 3941/5
a části p.č. 3713/4 vše ost.pl. c k.ú. Břeclav a p.č. 1256 ost.pl. v k.ú. Poštorná
• prodej částí pozemků p.č. 2584/51, 2584/65, 2584/66 a 2584/67 o celkové výměře cca
3 700 m2 v k.ú. Břeclav (bude upřesněno geometrickým plánem) spol. JCM s.r.o.
se sídlem Břeclav, Fintajslova 5 za 500,- Kč/m2
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ZM Břeclav revokovalo:
• část rozhodnutí ze dne 23.2.2004, kdy schválilo zahrnutí věcného břemene,
spočívajícího v právu průchodu pro p. Annu Bělehrádkovou, bytem Břeclav,
Kpt. Jaroše 6, do kupní smlouvy na prodej části pozemku p.č. 3099/111 v k.ú. Břeclav
o výměře cca 225 m2 za cenu 40,- Kč/m2 panu Bohumilu Gajdovi, bytem Břeclav,
Kpt. Jaroše 8
• své usnesení ze dne 1.9.2003 týkající se rozdělení změn územního plánu SÚ Břeclav

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

……………………………..
ověřovatel
RNDr. Miloš Petrů

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

Zapsala: Iva Krutáková

Dne 11.5.2004
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