USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
ZE ZASEDÁNÍ č. 12
ZE DNE 15. 12. 2003
ZM Břeclav schválilo:
·

navržený pořad jednání
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Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Připomínky k pořadu jednání
Projednání zápisu z 11. zasedání ZM
Kontrola úkolů a plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
8. Závěr

záměr prodeje části pozemku p.č. PK 2053/3 v k.ú. Charvátská Nová Ves o výměře asi
20 m2
bezúplatný, případně úplatný převod pozemků p.č. 3101/54 orná ve výměře 493 m2,
p.č. 3101/55 orná ve výměře 639 m2, p.č. 3101/56 orná ve výměře 578 m2, p.č.
3101/57 orná ve výměře 919 m2, p.č. 3101/58 orná ve výměře 298 m2, p.č. 298 m2,
p.č. 3101/59 orná ve výměře 187 m2, p.č. 3101/60 orná ve výměře 140 m2 a p.č.
3101/61 orná ve výměře 67 m2 vše v k.ú. Břeclav z vlastnictví ČR – Pozemkového
fondu do majetku Města Břeclav
neuplatnění předkupního práva města v kupní smlouvě F&K&B, a.s. a Břeclavskou
realitní kanceláří, s.r.o. ohledně pozemků p.č. 46/7 – zahrada, p.č. 45/6 – zahrada a
p.č. 45/7 – ost. manipul. plocha, zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav
záměr odkoupení skeletů na pozemcích p.č. 2184/39, 2103/50, 2184/38 a 2103/49
v k.ú. Charvátská Nová Ves
prodej domu č.p. 266 s pozemkem p.č. 568/2 zast.plocha o výměře 123 m2 a pozemek
p.č. 3369/2 zast.plocha o výměře 252 m2 v k.ú. Břeclav panu Josefu Petráskovi, bytem
Bořetice 441, za cenu 2.900.000 Kč
v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, uzavření
smlouvy o úvěru se společností Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62 Praha 4
Obecně závaznou vyhlášku č. 63 o umísťování orientačních, informačních, reklamních
a propagačních zařízení na území města Břeclavi, s účinností od 1.1.2004; ke dni
31.12.2003 zároveň končí platnost stávající vyhlášky č. 40
neakceptovat námitku Ludvíka Hauka
akceptovat námitku společnosti JCM s.r.o., Břeclav
částečně akceptovat námitku Romany Čechové
neakceptovat připomínku manželů Kovaříkových
upravenou Obecně závaznou vyhlášku č. 62/2003 o místních poplatcích, s účinností
od 1.1.2004
rozpočtové provizorium na rok 2004 podle přílohy č. 1 – sumáře (viz materiál 5/5)
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7, který slučuje ZŠ
Břeclav, Kpt. Nálepky 7 a Mateřskou školu Břeclav, Tyršův sad 3
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snížení provozní dotace na provoz krytého bazénu na rok 2003 pro JUDr. Zdeňka
Janíka z 1.850.000,- Kč na 1.300.000,- Kč, tj. o 550.000,- Kč
úpravu provozního příspěvku Městské knihovny Břeclav z rozpočtové částky
7.017.000,-, která bude snížena o částku 155.000,- Kč a tato částka bude použita na
úhradu investičních nákladů spojených s rekonstrukcí Městské knihovny Břeclav
přidělení investiční dotace TJ Sokol Ladná na rok 2003 v částce 160.000,- Kč
s určením na rekonstrukci a úpravu sportovního areálu v Ladné
trvalé upuštění od vymáhání pohledávek a odpis pohledávek Domovní správy Břeclav
na fakturaci ve výši 157.431,- Kč dle příloh č. 1, 2 a 3 (viz materiál 5/10)
přijetí materiálu Návrh na odvolání člena finančního výboru do pořadu jednání
odvolání pana Ing. Zbyňka Humlíčka
nar. 17.11.1965 z finančního výboru
Zastupitelstva města Břeclav s účinností od 16.12.2003

ZM Břeclav neschválilo:
· záměr prodeje pozemku p.č. 1550 v k.ú. Charvátská Nová Ves
· záměr prodeje části pozemku p.č. 1755/1 v k.ú. Poštorná
ZM Břeclav revokovalo:
· usnesení přijaté na zasedání ZM č. 7 dne 30.6.2003, kterým bylo schváleno
přeúvěrování stávajícího úvěru u Volksbank novým úvěrem u Komerční banky a.s

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

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

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

Zapsala: Iva Krutáková
Dne 16.12.2003

2

