USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ č. 13
ZE DNE 12. 2. 2004
ZM Břeclav schválilo:
·

navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Projednání zápisu z 12. zasedání ZM
Kontrola plnění usnesení
Návrh na oddělení části obce - Ladná
6. Závěr

·

ZM schválilo zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Břeclav

·

Zastupitelstvo města schvaluje návrh na oddělení části obce dle ustanovení § 22 odst.
2 zákona o obcích s tímto obsahem:
a) Den, měsíc a rok, ke kterému se část obce odděluje: 1.1.2007
b) Vymezení území nově vznikající obce po oddělení části obce výčtem jejích
katastrálních území včetně příslušných mapových podkladů:
Katastrální území 678872 Ladná je podrobně vymezeno ve Výpisu z katastru
nemovitostí k datu 27.1. 2004 pro obec Břeclav, katastrální území Ladná, list
vlastnictví č. 10001 a č. 1114.
Mapové podklady: mapy č.
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zhotovené Českým úřadem geodetickým a kartografickým.
c) Rozdělení majetku včetně finančních prostředků, ostatních práv a závazků,
právnických osob a organizačních složek obce:
Majetek pro nově vzniklou obec Ladná bude obsahovat:
-

veškerý movitý i nemovitý majetek nacházející se v k.ú. Ladná v hodnotě
29.257 tis. Kč
- závazky v hodnotě 8.946 tis. Kč
- akcie v tržní hodnotě 671 tis. Kč (budou vzájemně započteny s převáděnými
závazky)
d) Počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její části, jakož i počty občanů
obce v jednotlivých částech, které se mají oddělit:
Konkrétní údaj bude do návrhu doplněn podle evidence obyvatel vedené MěÚ Břeclav
aktuálně ke dni podání návrhu krajskému úřadu.
e) Rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce
do doby, než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nově
vzniklá obec:

1

V roce 2003 představovalo rozdělení výnosu daní pro část Ladná částku ve výši 7.648 tis.
Kč. V případě samostatnosti části Ladná při přepočtu koeficientem pro obce do 1.500
obyvatel by tato částka v roce 2003 činila 6.118 tis. Kč
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