USNESENÍ ZM BŘECLAV
ZE ZASEDÁNÍ č. 6 ZE DNE 29. 5. 2003

ZM Břeclav schválilo:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

program jednání
zápis č. 5 ze zasedání ZM Břeclav konaného dne 28. 4. 2003
podání návrhu na zrušení zápisu pozemku p. č. 3100/2 LV 10001 pro obec a k. ú.
Břeclav
zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení části trasy přípojky elektro, na
pozemcích p. č. KN 429/45, p. č. PK 433/2, p. č. PK 422/2, p. č. KN 422/2 a p. č. KN
424/1, vše v k. ú. Břeclav pro K+R Projekt s. r. o., Jirny 353, a to formou sepsání
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 60,- Kč/m2.
uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na darování chodníku, zbudovaného
v rámci výše uvedené stavby na pozemcích města Břeclav, na p. č. KN 429/44, p. č.
KN 3681/24, p. č. KN 429/45, p. č. PK 433/2, vše v k. ú. Břeclav
schválilo s doplňkem zařazení bodu V. do návrhu darovací smlouvy mezi TJ Sokolem
Charv. Nová Ves a městem Břeclav na objekt sokolovny v k. ú. Charv. Nová Ves,
v němž se obdarovaný zavazuje darovanou nemovitost i nadále využívat k účelům,
k nímž byla zřízena, tj. k zajišťování sportovních činností, kulturních a zájmových
aktivit občanů města a nemovitost nepřevést do majetku třetích osob. Pokud nebude
obdarovaný moci pečovat o budovu s péčí řádného hospodáře, daruje nemovitost zpět
TJ Sokolu Charv. Nová Ves
záměr prodeje pozemku p. č. 2159/10 v k. ú. Charvatská Nová Ves
záměr prodeje pozemku p. č. 2243 v k. ú. Poštorná o výměře 490 m2
úpravu směrné části ÚP SÚ Břeclav a to v lokalitách:
1/ St. Břeclav – plocha vymezená ul. Lidická, Vinohradní, Na Zvolenci a po obou
stranách ul. J. Moláka viz. grafická příloha č. 1 – změna z bydlení, z funkčního typu
Br – rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru na funkční typ Bv – smíšená
zóna bydlení + menší řemeslná výroba bez dopadu na obytné prostředí. (žádost p.
Vladimíra Zháněla)
3/ Poštorná – plocha vymezená Tř. 1. Máje, západní stranou ulice J. Skácela, východní
stranou ul. Sadová včetně ul. Úzké viz. grafická příloha č. 3 – změna z bydlení,
z funkčního typu Br – rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru na funkční
typ Bv – smíšená zóna bydlení + menší řemeslná výroba bez dopadu na obytné
prostředí. (žádost Romany Garčicové)
4/ Poštorná – plocha vymezená východní stranou ul. J. Skácela, Tř. 1. Máje, západní
stranou ul. J. Fučíka a východní stranou ul. Hraniční až po ochranné pásmo obchvatu
viz. grafická příloha č. 4 – změna z bydlení, z funkčního typu Br – rodinné domky
nízkopodlažní městského charakteru na funkční typ Bv – smíšená zóna bydlení +
menší řemeslná výroba bez dopadu na obytné prostředí. (návrh odboru rozvoje města)
5/ Poštorná – plocha po západní straně ul. Hraniční a po obou stranách ul. Osvobození
viz. grafická příloha č. 5 – změna z bydlení, z funkčního typu Br – rodinné domky
nízkopodlažní městského charakteru na funkční typ Bv – smíšená zóna bydlení +
menší řemeslná výroba bez dopadu na obytné prostředí. (návrh odboru rozvoje města)
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6/ Poštorná – plocha vymezená západní stranou ul. Hlavní, ulicí Valtická, Záhumní a
ul. Nádražní viz. grafická příloha č. 6 – změna z bydlení, z funkčního typu Br –
rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru na funkční typ Bv – smíšená zóna
bydlení + menší řemeslná výroba bez dopadu na obytné prostředí. (návrh odboru
rozvoje města)
schválilo s úpravami Jednací řád výborů Zastupitelstva města Břeclav s platností od
1. 6. 2003
změnu Zásad pro nabývání majetku městem Břeclav a převodu a pronájmu
nemovitostí z majetku města Břeclavi tak, jak je uvedeno v připojeném upraveném
znění zásad, s účinností od 1. 6. 2003
Obecně závaznou vyhlášku č. 60, kterou se mění a doplňuje OZV č. 21 o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách a
školních družinách, ve znění OZV č. 34, 42, 47, 51 a 56
schvaluje změny rozpočtu na rok 2003 (viz. materiál 4/7 ZM č. 6)
záměr na úpravu v síti škol takto:
1. Sloučení ZŠ Ladná a ZŠ Jana Noháče ve Staré Břeclavi s tím, že ZŠ Ladná bude
odloučeným pracovištěm ZŠ Jana Noháče a bude zde organizována malotřídní výuka
ve dvou třídách pro ročníky 1.– 4.
Žáci 5. ročníku budou umístěni na ZŠ v Břeclavi.
2. Třídy MŠ Ladná budou umístěny v budově ZŠ s tím, že zde bude provedena
nezbytná rekonstrukce pro zajištění provozu MŠ
možnost dalšího vystoupení pí Tesaříkové na zasedání ZM

ZM Břeclav neschválilo
•

•
•

úpravu směrné části ÚP SÚ Břeclav a to v lokalitě:
2/ Břeclav – pozemky p. č. 128/4 a 3099/267 při ul. Lidická (býv. stavebniny) viz.
grafická příloha č. 2 – změna z občanského vybavení, z funkčního typu Oc – plochy
pro církevní a kulturní zařízení na funkční typ Od – distribuce, ubytování, stravování.
(viz žádost fy. Hotel Mario a. s., 21. dubna 65, Lednice)
žádost o prominutí pokuty pana Ivo Škrobáčka, bytem Hrušky, Nádražní č. p. 428, ve
výši 25.000,- Kč, udělenou dne 24. 2. 2003 stavebním úřadem MÚ Břeclav
rozhodnutím č. j.: SÚ 190/03/Př-338
návrh na revokaci rozhodnutí zastupitelstva ohledně ZŠ DUHA a návrh na odložení
rozhodnutí o sloučení škol o jeden rok

ZM Břeclav zmocňuje radu města Břeclav
•

provádět rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu na rok 2003 a to mezi
položkami v rámci rozpočtu jednotlivých odborů (ORJ) a paragrafů. Rozpočtová
opatření mezi ORJ a paragrafy jako závaznými ukazateli zůstanou nadále
v kompetenci schvalování zastupitelstva města
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…………………………………….
ověřovatel
Mgr. Petr Hytych

.……………………………………
ověřovatel
Ing. Vincencia Kaděrová

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

Zapsala: Vlasta Hanáková
5. 6. 2003
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