USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
ZE ZASEDÁNÍ č. 15 ZE DNE 5. 4. 2004
ZM Břeclav schválilo:
• navržený pořad jednání
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Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu ze 14. zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
8. Závěr

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška č. 21 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
v mateřských školách a školních družinách, ve znění OZV č. 34, 42, 47, 51, 56 a 60
schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 1154 v k.ú. Ladná p. Dušanu
Kouřilovi, Železniční 1, Břeclav
zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 1150 v k.ú. Ladná p. Radku Čápkovi,
Lipová 33, Břeclav – Ladná
prodej domu č.p. 1325 na poz.parc.č.st.1525, pozemek parc.č.st. 1525 – zast.plocha
a nádvoří o výměře 156 m2 a pozemek parc.č. 3674/6 – zahrada o výměře 902 m2, k.ú.
Břeclav, Mgr. Aleši Rylichovi, bytem Hlavní 40, 691 52 Kostice, za cenu 2.100.000
Kč
prodej plynovodu Břeclav – Mánesova, U Zbrodku, Pastevní, Rybářské uličky
a Lidická s jednorázovou úhradou v roce 2005 ve výši 419.670,- Kč (45 %) a darování
plynárenského zařízení (55 %) JMP, a.s.
prodej domu č.p. 266 s pozemkem parc.č. 568/2 zast.plocha o výměře 123 m2
a pozemek parc.č. 3369/2 zast.plocha o výměře 252 m2 v k.u. Břeclav paní Jarmile
Pálkové, bytem Moravský Žižkov 328
nové znění Zásad prodeje bytů, celých obytných domů nebo jejich reálných částí
z majetku města Břeclav s účinností od 1.5.2004
záměr prodeje domu č.p. 615 na pozemku p.č.st. 830 a pozemku p.č.st. 830 v k.ú.
Břeclav
záměr prodeje pozemku p.č. 94/2 o výměře 127 m2 a pozemku p.č. 95 o výměře 175
m2 v k.ú. Břeclav
záměr prodeje pozemků o výměře cca 1.800 m2 v areálu bývalých kasáren na ul.
Lidická v k.ú. Břeclav, které nebyly dotčeny přestavbou na byty, garáže a odstavné
plochy, a to po uplynutí podmínky v roce 2010, se zajištěním budoucí kupní smlouvou
prodej pozemku p.č. 3607/1 v k.ú. Břeclav o výměře 1.220 m2 panu Luďkovi
Benadovi, bytem Mikulčice 576 za 700,- Kč/m2
prodej domu č.p. 2052 na pozemku p.č.st. 1817 a pozemku p.č.st. 1817 formou
prodeje jednotlivých bytů na základě Prohlášení vlastníka nájemníkům – Ing. Zlatuši
Máčelové, Janě Pardovské, Rostislavu Ištvánkovi a manželům Jochových za 150.000
Kč za každý byt včetně podílu na spol. prostorách a pozemku; prodej nemovitostí se
uskuteční po zaplacení penále z dlužného nájemného oběma nájemci
přímý prodej pozemků p.č.st. 217, 151/1 a 152/3 v k.ú. Břeclav manželům Čechovým
a Jaroslavu a Bořivoji Čechovým, bytem Moravský Žižkov 268, za 1.000,- Kč/m2,
tj. celkem za 684.000,- Kč
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záměr prodeje části pozemku parcely PK 547 ve výměře cca 4.000 m2 v k.ú.
Charvátská Nová Ves
prodej pozemků p.č. 3101/42 orná ve výměře 7235 m2, p.č. 3101/64 ost.pl. ve výměře
412 m2 a p.č. 3101/65 ost.pl. ve výměře 323 m2 vše v k.ú. Břeclav BRON s.r.o. se
sídlem Břeclav, Sovadinova 39, za cenu 200,- Kč/m2
prodej pozemku p.č. 2396/6 v k.ú. Břeclav o výměře 6 m2, a to za cenu 40,- Kč/m2,
manželům Kratochvílovým, Hřbitovní 22, Břeclav
prodej části pozemku p.č. 3641/1 v k.ú. Břeclav o výměře cca 400 m2, a to za cenu
40,- Kč/m2, p. Miroslavu Žůrkovi, Fintajslova 48, Břeclav
prominout pohledávku ve výši 25.000,- Kč panu Miroslavu Baránkovi, bytem
Charvátská Nová Ves, Lednická 75
prodej pozemku p.č. 4215/4 o výměře 253 m2 v k.ú. Břeclav spol. Petruzalek s.r.o.
Břeclav, Bratislavská 3228/50 za 500,- Kč/m2
prodej garáže na pozemku p.č. 2183/6 a pozemku p.č. 2183/6 o výměře 20 m2 v k.ú.
Břeclav Martinovi Vaculíkovi, bytem Břeclav, Fintajslova 10, za 110.000,- Kč
prodej částí pozemku parc.č. 2584/124 o výměře
272 m2, 491 m2 a 209 m2 vše
v k.ú. Břeclav, F&K&B a.s. stavební, projekční a obchodní firmě se sídlem Slovácká
83, Břeclav, a to za cenu 500,- Kč/m2
členem finančního výboru Zastupitelstva města Břeclav pana Aleše Veverku nar.
26.1.1973, bytem Břeclav, Na Pěšině 26A, a účinností od 6.4.2004
předložený harmonogram zasedání zastupitelstva na rok 2004, která se budou konat
ve dnech: 05.04.2004, 10.05.2004, 21.06.2004, 06.09.2004, 11.10.2004, 08.11.2004
a 13.12.2004
návrhy odboru, kulturní komise i rady města na přidělení dotací v roce 2004 pro oblast
kultury ve smyslu přiložené tabulky (viz materiál), vč. změny dotace u pol.č. 34
na základě doporučení Rady města návrhy na přidělení dotací pro oblast sportu na rok
2004 na rok 2004 dle přiloženého seznamu (viz materiál)
přidělení dotace ve výši 470.000,- Kč a způsob použití ve smyslu návrhu smlouvy
o poskytnutí a použití dotace
záměr převodu nemovitého majetku PO TEREZA Břeclav na Město Břeclav
dle předloženého soupisu nemovitého majetku (viz materiál)
přidělení dotace Římskokatolické farnosti Břeclav ve výši 125.000,- Kč, z čehož
100.000,- Kč bude použito na opravu věžních hodin kostela Navštívení Panny Marie
v Poštorné a 25.000,- Kč bude použito na opravu kaple sv. Cyrila a Metoděje
v Břeclavi (u nádraží)
zrušení obecně závazné vyhlášky č. 43 o stání vozidel na místních komunikacích
na území města Břeclav s účinností od 6.4.2004
změnu využití finančních prostředků na pečovatelskou službu za rok 2003
pro Oblastní charitu Břeclav a Remedia Centrum spol. s r.o. v těchto částkách:
Oblastní charita Břeclav 72.586 Kč, Remedia Centrum spol.s r.o. 83.926 Kč
dotace na rok 2004 v sociální oblasti dle přiložené tabulky (viz materiál)
trvalé upuštění od vymáhání pohledávek Domovní správy Břeclav za Hudební,
reklamní a uměleckou agenturou Břeclav, s.r.o. na nájemném a fakturaci z nebytových
prostor Národních hrdinů 29, Břeclav ve výši 86.043,60 Kč
uzavření dohody o změně investora v průběhu výstavby a tím převedení staveb
v hodnotě 1.540.664 Kč včetně DPH do vlastnictví JME, a.s., Lidická 36, 659 44 Brno
v rámci půjčky ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na odkanalizování Staré
Břeclavi (smlouva č. 04159511, ze dne 24.8.1998 a zástavní smlouva č. 04159511-Z),
odbřemenění budovy nám. T.G.M.1 (č.p. 46, na pozemcích p.č.st. 548) a dozajištění
zůstatku půjčky vůči SFŽP administrativní budovou nám. T.G.M. 10 (č.p. 38,
na pozemku p.č.st.477/1) v tržní hodnotě 8,2 mil. Kč
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ZM Břeclav neschválilo:
• prodej bytového domu č.p. 311 na pozemku p.č.st. 526 a pozemku p.č.st. 526 v k.ú.
Břeclav v areálu bývalého cukrovaru
• zřízení věcného břemene na části pozemku p.č. 1878/1 v k.ú. Poštorná, spočívajícího
ve vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
• záměr prodeje části pozemku p.č.st. 2082/2 v k.ú. Břeclav za účelem výstavby garáží
a trvá na svém rozhodnutí za dne 18.11.2003, kdy byl schválen záměr prodeje celého
pozemku p.č.st. 2082/2 v k.ú. Břeclav, a to jako dvora u již prodaných bytových domů
Smetanovo nábřeží 35, 36 a Břetislavova 28, 30
• revokaci usnesení z 12. zasedání ze dne 15.12.2003, kterým odvolalo Ing. Zbyňka
Humlíčka z finančního výboru Zastupitelstva města Břeclav s účinností od 16.12.2003

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

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

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

Zapsala: Iva Krutáková

Dne 6.4.2004
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