USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
ZE ZASEDÁNÍ č. 11
ZE DNE 18. 11. 2003
ZM Břeclav schválilo:
·
·
·
·

zahrnutí materiálu č. 5/1/56 Převod lesních pozemků do vlastnictví města do pořadu
jednání
stažení materiálu č. 5/1/4 Záměr prodeje části pozemku p.č. PK 1285/1 v k.ú. Ladná a
taktéž materiálu č. 5/1/38 Záměr prodeje nemovitosti z pořadu jednání
stažení materiálu 5/1/47 Prodej nemovitostí na ul. Sady 28. října 23 z pořadu jednání
navržený pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

·

·

·
·
·
·
·

·
·

Zahájení a určení ověřovatelů zápisu
Připomínky k pořadu jednání
Projednání zápisu z 10. zasedání ZM
Kontrola úkolů a plnění usnesení
Návrhy radních, zastupitelů a odborů MěÚ
Dotazy a připomínky zastupitelů
Dotazy a připomínky občanů
8. Závěr

prodej budovy č.p. 41 na pozemku p.č.st. 541 a pozemku p.č.st. 541 v k.ú. Břeclav o
výměře 1.200 m2 za cenu 2.700.000,- Kč a.s. Jižní Morava, Tvrdonice s tím, že
uvedená částka bude, včetně nákladů spojených s prodejem, zaplacena při podpisu
kupní smlouvy
záměr prodeje části pozemku p.č. 3099/111 v k.ú. Břeclav o výměře cca 500 m2, a to
za cenu 40,- Kč/m2, s tím, že kupní smlouva uzavřená na prodej 1. části pozemku p.č.
3099/111 bude obsahovat věcné břemeno, spočívající v právu průchodu pro
kupujícího 2. části pozemku p.č. 3099/111
prodej části pozemku p.č. 2243 v k.ú. Poštorná o výměře 490 m2 za cenu 500,- Kč/m2
p. Kateřině Brlohové, Na Valtické 17, Břeclav, s tím, že kupní smlouva bude uzavřena
po ukončení nájmu s p. Kurialovou
prodej části pozemku p.č. PK 372/1 v k.ú. Břeclav o výměře cca 80 m2 p. Jaromíru
Šorfovi, Haškova 28, Břeclav, a to za cenu 250,- Kč/m2
prodej pozemku p.č.st. 5503/2 v k.ú. Břeclav o výměře 6 m2 manželům Ventrubovým,
Čermákova 24, Břeclav, a to za cenu 1.000,- Kč/m2
záměr prodeje části pozemku p.č.st. 1971/1 v k.ú. Břeclav o výměře cca 21 m2 za
účelem výstavby garáže
záměr prodeje pozemků p.č. 2516/1, p.č. 586/4, p.č. 586/12, p.č.586/13, p.č. 586/14,
p.č. 586/15, p.č. 586/16, p.č. 586/17, p.č. 586/18, p.č. 588, p.č. 4188 a část pozemku
p.č. 3723/1 v k.ú. Břeclav o celkové výměře cca 8.000 m2, s tím, že bude v terénu
zaměřena Ladenská strouha a z pozemků bude oddělen manipulační pruh potřebný pro
údržbu vodního toku, který zůstane ve vlastnictví města
podání návrhu na zrušení zápisu pozemku p.č. st. 5424 o výměře 275 m2 na LV 10001
pro obec a k.ú. Břeclav
podání návrhu na zrušení zápisu pozemku p.č.st. 2633 o výměře 19 m2 na LV 10001
pro obec a k.ú. Břeclav
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zrušení předkupního práva na pozemek p.č.st. 5286 v k.ú. Břeclav manželům
Fojtáchovým, Vančurova 1, Břeclav
prodej budovy č.p. 40 na pozemku p.č.st. 538/1 a pozemku p.č.st. 538/1 v k.ú. Břeclav
o výměře 1.155 m2 za cenu 3.300.000,- Kč p. Josefu Hlavatému, bytem Šardice č.p.
443
záměr prodeje objektu č.p. 46 na pozemku p.č.st. 548, pozemku p.č.st. 548 a pozemku
p.č. 80/1 v k.ú. Břeclav a zřízení věcného břemene ve formě veřejného průchodu přes
uvedené nemovitosti ve prospěch města; současně souhlasí se zrušením zástavního
práva ve prospěch Státního fondu životního prostředí ČR v případě, že zástavní právo
pro tento účel bude zřízeno na jiný objekt
záměr prodeje pozemků p.č. 3099/138 a 3099/5, p.č. 2082/2, p.č. 3965, p.č. 3962 a
p.č. 5346 a p.č. 2073/1 vše v k.ú. Břeclav za cenu znaleckého posudku
záměr prodeje pozemků: p.č. 1931/2, 2538/3 a 2538/4 v k.ú. Velké Bílovice, pozemky
p.č. 3844 a 3864 v k.ú. Moravská Nová Ves, pozemek p.č. 1012/3 (nyní nově vzniklý
– p.č. 5003/5) a p.č.st. 592 včetně stavby v k.ú. Zaječí a stavbu, pravděpodobně vážní
domek, na pozemku p.č. 97/1 v k.ú. Podivín
záměr prodeje pozemku p.č. 1113 v k.ú. Ladná o výměře 113 m2 za účelem výstavby
rodinného domku
záměr výkupu pozemků p.č. 3095/72, 3095/77, 3097/65 a 3097/66 o celkové výměře
430 m2 v k.ú. Břeclav v lokalitě U Jánského dvora od p. Milana Čecha
prodej pozemku p.č. 1755/16 v k.ú. Poštorná o výměře 40 m2 Jindřichu Suchyňovi,
bytem ČSA č. 155, Břeclav za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem za 20.000,- Kč
záměr prodeje objektu č.p. 607 na pozemku p.č.st. 528/1 a pozemku p.č.st. 528/1 o
výměře 489 m2 a přístavby bez čísla popisného na části pozemku p.č.st. 519/1 a části
pozemku p.č.st. 529/1 o výměře 65 m2 vše v k.ú. Břeclav
prodej domu č.p. 322 na pozemku p.č.st. 246/1 a pozemku p.č.st. 246/1 o výměře 896
m2 vše v k.ú. Břeclav Soukromé střední škole specializační s.r.o., se sídlem Slovácká
1a, Břeclav za cenu 2.500.000,- Kč s platbou před podpisem kupní smlouvy
(rozhodnutí revokováno téhož dne)
neuplatnění předkupního práva města Břeclav v kupní smlouvě č. 0 – 5/03 – 3K na
pozemek p.č. 385/193 ve výměře 526 m2 v k.ú. Břeclav
směnu pozemků p.č. 424/2 – dle nového zaměření ost.pl. ve výměře 293 m2 ve
vlastnictví MK Pro s.r.o., Sasanková 7, Praha za p.č. 426/16 ost.pl. ve výměře 449 m2
ve vlastnictví Města Břeclav s tím, že MK Pro s.r.o., Sasanková 7, Praha 10 doplatí
Městu Břeclav částku 90.000,- Kč
prodej pozemků p.č. 46/7 zahrady ve výměře 122 m2, p.č. 45/6 zahrady ve výměře 122
m2 a p.č. 45/7 ost.pl. ve výměře 278 m2 vše v k.ú. Břeclav, a to společnosti F&K&B se
sídlem Sovadinova 83, Břeclav a Břeclavské realitní kanceláři se sídlem Kupkova 2,
Břeclav za cenu 200.000,- Kč
prodej pozemku PK p.č. 915 – nově vytvořený dle geo.plánu p.č. 3317/2 ost.pl. ve
výměře 758 m2 v k.ú. Poštorná za cenu 35.000,- Kč panu Stránskému Liborovi, bytem
Břeclav, J. Černého 8
záměr prodeje pozemků 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
bezúplatný převod nemovitostí v areálu bývalé roty PS Boří Dvůr v k.ú. Poštorná
z vlastnictví ČR – Min. vnitra do vlastnictví města Břeclav; jedná se o zem. hosp.
budovu na st.p.č. 3212, objekt obč. vybavenosti na st.p.č. 3293/2, objekt garáže na
st.p.č. 3293/3, objekt tech. vybavenosti na st.p.č. 3293/4, zem. hosp. budovu na st.p.č.
3293/5 a ost. st. objekt na st.p.č. 3293/6
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záměr prodeje nemovitostí:
st.p.č. 2310 zast. plocha stavbou č.p. 2508 včetně pozemku pod stavbou ve výměře
312 m2, st.p.č. 2311 zastavěná plocha stavbou včetně pozemku pod stavbou ve výměře
3.281 m2, st.p.č. 2312 zastavěná plocha stavbou včetně pozemku pod stavbou ve
výměře 314 m2, st.p.č. 2313 zastavěná plocha ve výměře 1.160 m2, p.č. 2584/14 ost.
plocha ve výměře 1.472 m2
převod veškerého plynárenského zařízení ve vlastnictví Města Břeclav Jihomoravské
plynárenské a.s., a to prodejem v hodnotě 4.000.000,- Kč a darováním zbývající části
ve zbývající hodnotě; platbu za uvedené plynárenské zařízení provede JMP, a.s.
následovně: 2.000.000,- Kč bude zaplaceno v roce 2003, 1.000.000,- Kč v roce 2004 a
1.000.000,- Kč v roce 2005; ZM schválilo uzavření Dohody o narovnání
s Jihomoravskou plynárenskou, a.s.
záměr prodeje bytových domů na ul. Sady 28. října 12, č.p. 632 na pozemku p.č. 765/2
s pozemku p.č. 765/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 520 m2 a č.p. 637 na pozemku
p.č. 765/1 a pozemku p.č. 765/21 – zast. plocha a nádvoří o výměře 502 m2,
zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav
záměr prodeje pozemků p.č.st. 228/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 220 m2,
p.č.st.742 – zast. plocha a nádvoří o výměře 208 m2 a p.č.st. 739 – zast. plocha a
nádvoří o výměře 201 m2, zapsané na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav
zřízení zástavního práva ve prospěch Finančního úřadu Břeclav pro částku 6.916.260,Kč na nemovitosti ve vlastnictví města:
- dům č.p. 440 na pozemku p.č.st. 676 a pozemek pč.st. 676 –zast. plocha a nádvoří
o výměře 1.193 m2,
- dům č.p. 449 na pozemku p.č.st. 675 a pozemek p.č. 675 – zast. plocha a nádvoří o
výměře 809 m2 (bytový dům na Lanžhotské ul. 13),
vše zapsáno na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav,
- dům č.p. 659 na pozemku p.č. 2103/17 a pozemek p.č. 2103/17 – zast. plocha a
nádvoří o výměře 239 m2 (bytový dům Na Valtické ul. 48),
- dům č.p. 660 na pozemku p.č. 2103/18 a pozemek p.č. 2103/18 – zast. plocha a
nádvoří o výměře 239 m2 (bytový dům Na Valtické ul. 49),
vše zapsáno na LV 10001 pro obec Břeclav a k.ú. Charvátská Nová Ves
dohodu o zániku zástavního práva k nemovitostem a současně novou zástavní
smlouvu k 58 bytovým jednotkám na ul. K. H. Máchy
odstoupení od smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 24. 10. 1997 mezi
Městem Břeclav a Staveningem a.s. ohledně pozemků p.č. 2103/48, 2103/49, 2103/50,
2103/51, 2184/37, 2184/38, 2184/39 a 2184/40 zapsaných na LV 10001 pro obec
Břeclav, k.ú. Charvátská Nová Ves u katastrálního úřadu v Břeclavi
záměr prodeje pozemků p.č. 2103/48, 2103/49, 2103/50, 2103/51, 2148/37, 2184/38,
2184/39 a 2184/40 zapsaných na LV 10001 pro obec Břeclav , k.ú. Charvátská Nová
Ves u Katastrálního úřadu v Břeclavi
p. Ing. Smyčkovi, bytem Břeclav, Na Valtické 18, splátkový kalendář na 50 měsíčních
splátek po 5.104,- Kč na dlužné nájemné v celkové výši 255.188,- Kč splatných pod
ztrátou výhody splátek a současně doporučuje schválit zastavení úroků z prodlení ve
výši 0,1 % z dlužné částky denně od 1. 10. 2003; o této dohodě bude mezi smluvními
stranami uzavřena dohoda o splátkách , která bude zajištěna zřízením zástavního práva
k pozemkům p.č. 2946/8, p.č. 2946/10, p.č. 2947/2, p.č. 2947/4, p.č. 2954/2, p.č.
2954/4 v k.ú. Poštorná ve vlastnictví Ing. Smyčky a vystavením směnky na zbývající
hodnotu dluhu
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zrušení delegování Ing. Ivana Blaha jako zástupce města na valné hromady
společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice, a zároveň schvaluje
zrušení delegování Ing. Dalibora Neděly jako jeho zástupce, a to k datu 31. 12. 2003
uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemkům p.č. 2946/8, p.č, 2946/10,
p.č. 2947/2, p.č. 2947/4, p.č. 2954/2, p.č. 2954/4 v k.ú. Poštorná ve vlastnictví Ing.
Smyčky k zajištění pohledávky Města Břeclavi ve výši 255.188,- Kč
po uzavření kupní smlouvy na stanovenou část pozemku p.č. 3103/147 v k.ú. Břeclav,
potřebnou pro vybudování přístupové komunikace, prominutí úroku z prodlení a části
dlužného nájemného firmě TLAK Smolík s.r.o., které vznikly z titulu neplacení
nájemného stanoveného nájemní smlouvou ze dne 27. 4. 1998 ve znění dodatku č. 1
ze dne 22. 12. 1999, a to tak, aby dlužník – firma TLAK Smolík s.r.o. byla nadále
povinna zaplatit částku 50.000,- Kč
bezúplatný převod lesních pozemků v Břeclavi do vlastnictví města v souladu se
zákonem č. 95/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
prodej domu č.p. 322 na pozemku p.č.st. 246/1 a pozemku p.č.st. 246/1 o výměře 896
m2 vše v k.ú. Břeclav fyzickým osobám PaedDr. Daně Neprašové a Iloně
Reichmannové rovným dílem za cenu 2.500.000,- Kč s platbou před podpisem kupní
smlouvy
upuštění od platby pokuty ve výši 50.000,- Kč udělené dne 3. 9. 2003 stavebním
úřadem rozhodnutím čj. SÚ 3270/02/Ja-338 p. Ludvice Zajdákové, bytem Fibichova
21/2935 Břeclav a pokuta ve výši 50.000,- Kč uložená p. Václavu Zajdákovi, bytem
Fibichova 21/2935 Břeclav rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 2. 9. 2003 čj. SÚ
3269/02/Ja-338 bude p. Václavem Zajdákem uhrazena jednorázově
zvýšení kapacity u ŠD ZŠ Jana Noháče, Břeclav, Školní 16 z počtu 40 na 50 žáků ve
dvou odděleních
změnu koncepce ZŠ Kupkova s tím, že na této škole budou souběžně s běžnými
třídami umístěny sportovní třídy od pololetí školního roku 2003/2004; pro
zabezpečení této koncepce schvaluje ZM s účinností od šk. roku 2004/2005 otevírání
jedné třídy I. ročníku
změnu koncepce ZŠ Sovadinova v přístupu ke zřizování speciálních tříd s tím, že do
těchto speciálních tříd budou umístěni jen žáci, u kterých bude vystaveno právoplatné
rozhodnutí o umístění do této třídy
změnu zřizovací listiny MŠ Břeclav – Ladná s tím, že hlavní činnost MŠ bude
rozšířena o činnost doplňkovou, zaměřenou na výrobu jídel pro cizí strávníky
poskytnutí investiční dotace ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion) na
dokončení instalace umělého osvětlení na fotbalové hřiště s umělým trávníkem
v Poštorné; toto hřiště bude sloužit jako výcvikové centrum mládeže
přidělení dotace ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc) na činnost TJ Tatran Fosfa
Poštorná
doplnění vyhlášky č. 52:
bod 3.1 takto: Provozovatel hudební produkce, kulturní nebo komerční akce je
povinen produkci nebo akci oznámit městu nejméně 5 dní předem.
bod 3.6. takto: Z ustanovení čl. 3.6 může výjimku udělit pouze rada města, a to pouze:
- na základě písemné žádosti, která bude radě města doručena 7 dní před jejím
ohlášeným zasedáním
- rada města uděluje výjimku do 03.00 hodin.
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doplnění vyhlášky č. 58:
Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely. A dále koncerty, divadelní představení a akce, které jsou spojeny
s tradiční lidovou kulturou.
bod 5b.7: Poplatník je povinen oznámit konání akce nejméně 5 dní předem. Správní
poplatek je jednotný a činí 100,- Kč. Od tohoto správního poplatku není osvobozen
žádný pořadatel.
bod 5b.8: Správní poplatek je splatný v hotovosti v pokladně městského úřadu
současně s podáním oznámení o konání akce.
změny rozpočtu na rok 2003 uvedené v příloze č. 1 – 24 materiálu
rozšíření rozsahu zmocnění radě města k provádění rozpočtových změn o
změny rozpočtu u dotací účelově určených z KrÚ JMK Brno,
změny rozpočtu u přijatých dotací ze SR a fondů na schválené akce,
přesuny mezi jednotlivými ORJ a paragrafy v rámci rozpočtu
prodej 15.154 kusů akcií JME, a.s. za 3.000,- Kč/kus společnosti ČEZ, a.s. Praha
(akcie ISIN 770950000727) v celkové hodnotě 45.462.000,- Kč; dále schvaluje inkaso
odměny od této společnosti ve výši 15.154.000,- Kč za výkon samostatně
nepřevoditelných práv; dále schvaluje vyplatit společnosti V-TRADE s.r.o., IČO
25564188, zastoupenou jednatelem Ing. Antonínem Vítkem (bytem Brno, Šumavská
8, IČO 12423530) provizi ve výši 6 % z celkové kupní ceny akcií a odměny
(3.636.960,- Kč) za zprostředkování prodeje těchto akcií. ZM schvaluje podepsání
smlouvy o úplatném převodu 15.154 Ks akcií (ISIN 770950000727) v prodejní ceně
45.462.000,- Kč mezi Městem Břeclav (IČO 00283061) jako prodávajícího a
společností ČEZ (IČO 45274649) jako kupujícího
výplatu další odměny (13. platu) neuvolněným členům zastupitelstva za II. pololetí
roku 2003, a to ve výši poloviny vyplácené měsíční odměny, zaokrouhlené na
stokoruny směrem nahoru
Statut Ceny Města Břeclavi a Ceny starosty Města Břeclavi s účinností k 1.1.2004
Přílohu č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 43 o stání vozidel na místních
komunikacích na území města Břeclavi s účinností od 1.1.2004. Z přílohy však bude
vypuštěno parkoviště u Polikliniky
odepsání pohledávky Domovní správy Břeclav ve výši 179.976,50 Kč
záměr převodu vlastnictví vodovodních a kanalizačních řadů, vybudovaných v lokalitě
ulic K. H. Máchy a Chodská formou nepeněžitého vkladu do majetku společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. za akcie
dotaci 200.000,- Kč Ing. Luďku Kabelkovi na provoz kina KORUNA
z nevyčerpaného rozpočtu kina KORUNA na rok 2003

ZM souhlasí:
·

s podáním návrhu na zrušení zápisu na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav, a to ohledně
části pozemku p.č. PK 1261 a části pozemku p.č. PK 1266, zasahujících do pozemku
p.č.st. 2175/1, p.č.st. 2175/2, p.č. KN 2067/2 a p.č. KN 2067/3, vše v k.ú. Břeclav
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ZM Břeclav neschválilo:
· záměr prodeje části pozemku p.č. 2581/1 v k.ú. Břeclav o výměře 240 m2
· záměr prodeje části pozemku p.č. PK 409 v k.ú. Břeclav o výměře cca 120 m2
· záměr prodeje části pozemku p.č. 3099/5 v k.ú. Břeclav o výměře cca 86 m2
· záměr prodeje části pozemku p.č. 2235/2 v k.ú. Poštorná o výměře cca 48 m2
· záměr prodeje pozemku p.č. 2135 v k.ú. Poštorná o výměře 415 m2
· záměr prodeje pozemků p.č. 586/2 a p.č. 586/22 v k.ú. Břeclav
· prodej pozemků p.č. 2584/51, 2584/65, 2584/66, 2584/67 a 2584/68 o celkové výměře
cca 3.700 m2 vše v k.ú. Břeclav společnosti H.R.S. a.s., Tyršova 8, Hodonín, za jimi
nabízenou cenu 400.000,- Kč
· záměr prodeje domu č.p. 531 na pozemku p.č.st. 712/1 a pozemku p.č.st. 712/1 vše
v k.ú. Břeclav
· záměr prodeje části pozemku p.č. 1385/2 v k.ú. Břeclav o výměře asi 196 m2
· záměr prodeje pozemku p.č. 1285 v k.ú. Ladná o výměře 17.037 m2 vedeném
v katastru nemovitostí jako vodní plocha
· výkup pozemků p.č. 4467/6, 4467/7, 4467/8 a 4467/9 v k.ú. Břeclav za cenu 97.000,Kč od podniku Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec
Králové
· záměr prodeje pozemku p.č. 2103/2 zast. plochy ve výměře 105 m2 v k.ú. Charvátská
Nová Ves
· záměr prodeje pozemku p.č. 4209/14 ost. plocha ve výměře 75 m2 v k.ú. Břeclav
· snížení kupní ceny za p.č. 385/191 trv.trav.porost ve výměře 407 m2 v k.ú. Břeclav;
taktéž neschvaluje platbu kupní ceny najednou ke 20.1.2004 nebo ve stanovené lhůtě
po podpisu smlouvy, ale před vkladem do katastru nemovitostí, a to od 20.1.2004 do
20.5.2005 měsíčně 1.200,- Kč (17x), zbytek 20.6.2005 tj. 9.675,- Kč s tím, že platba
bude vždy ke 20. dni daného měsíce
· záměr prodeje domu na ul. Sady 28. října 2, č.p. 588 na pozemku parc.č. 779 a
pozemku parc. č. 779, zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. Břeclav
ZM Břeclav vzalo na vědomí:
·

oznámení týkající se dražby přednostního práva na uzavření kupní smlouvy při prodeji
pozemku p.č. 372/28 v k.ú. Břeclav

ZM Břeclav delegovalo:
·

podle ustanovení § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p.
Miroslava Hyrše jako zástupce města na valné hromady společnosti Hantály a.s., se
sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice, a to na období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008, a
zároveň deleguje Ing. Pavla Dominika jako jeho zástupce, a to na období od 1. 1. 2004
do 31. 12. 2008
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ZM Břeclav revokovalo:
· rozhodnutí ze dne 12.11.2001 o výkupu pozemků p.č. 4467/6, 4467/7, 4467/8, 4467/9,
4467/10 a 4693 v k.ú. Břeclav o celkové výměře 581 m2 za cenu 4.067,- Kč od
podniku Lesy ČR, s.p., LZ Židlochovice, Tyršova 1
· původní usnesení materiálu č. 5/1/32 Prodej domu č.p. 322 s pozemkem p.č.st. 246/1
v k.ú. Břeclav z dnešního zasedání => prodej domu č.p. 322 na pozemku p.č.st. 246/1
a pozemku p.č.st. 246/1 o výměře 896 m2 vše v k.ú. Břeclav Soukromé střední škole
specializační s.r.o., se sídlem Slovácká 1a, Břeclav za cenu 2.500.000,- Kč s platbou
před podpisem kupní smlouvy
· dílčí znění z usnesení ZM č. 7 ze dne 10. 5. 1999 v tomto podání:
městské zastupitelstvo schválilo prodej 15.154 ks akcií JME, a.s. za 4.000,- Kč/kus
firmě ČEZ, a.s. Praha a výši provize 6 % Ing. Vítkovi za zprostředkování prodeje akcií

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

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

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

Zapsala: Iva Krutáková
Dne 19.11.2003
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