USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BŘECLAV
KONANÉHO DNE 21.02.2003
ZM schválilo:
• přepracování Jednacího řádu v bodu 4 h) a jeho předložení na příštím zasedání ZM
• doplnění materiálů č. 5/9, 5/10 a 5/11 do pořadu jednání na 4. zasedání ZM
• pořad jednání na 4. zasedání ZM konaného dne 21.02.2003
• upravený zápis z 3. zasedání ZM Břeclav ze dne 3.2.2003
• uložení financí původně určených na odměny zastupitelům do rezervy rozpočtu města
• stažení materiálu č. 5/8 z pořadu jednání
• rozpočet Města Břeclav na rok 2003
• zrušení organizační složky města – Útulek pro opuštěná zvířata
• smlouvu o sdružení mezi Městem Břeclav a Bytovým družstvem byt 2000 se sídlem
Břeclav, Kupkova 2, IČO: 25577794 za účelem rekonstrukce bývalých kasáren
ve Staré Břeclavi, ul. Kap. Jaroše, a to bývalých ubikací mužstva a bývalé budovy
štábu. Město Břeclav poskytne finanční prostředky v celkové výši 41.965.170,- Kč,
dále nepeněžní plnění ve výši 16.845.968,80 Kč. Bytové družstvo Byt 2000 poskytne
finanční prostředky ve výši 45.772.572,- Kč. Spoluvlastnický podíl města bude činit
minimálně 51 %
• odpis pohledávky ve výši 49.263,30 Kč za firmu J.A.M. SPORT s.r.o. pro její
nedobytnost
• prodej čísti pozemku p.č. 770/6 v k.ú. Poštorná i výměře 146 m2 společnosti
RAMICO, spol. s r.o., se sídlem Břeclav, Hraniční 268, za cenu 40,- Kč/m2
• prodej nově vzniklého pozemku p.č.st. 486/6 o výměře 30 m2, odděleného z pozemku
p.č.st. 486/4, a prodej pozemku p.č.st. 5368 o výměře 2 m2, oba v k.ú. Břeclav, MVDr.
Jiřímu Krabičkovi, Zámecké nám. 8, a to za cenu 500,- Kč/m2
• záměr prodeje nově vzniklých pozemků z pozemku p.č. PK 391/2 v k.ú. Břeclav, a to:
- pozemku p.č. 385/195 o výměře 65 m2 společnosti PEBA CZ s.r.o., Fibichova
3192/75 A, Břeclav,
- pozemku p.č. 385/192 o výměře 653 m2 manželů, Milošovi a Heleně Součkovým,
Fibichova 81, Břeclav,
- pozemku p.č. 385/190 o výměře 148 m2 manželům, Jaroslavu a Anně Vrbasovým,
Fibichova 85, Břeclav,
jako vlastníkům přilehlých zastavěných pozemků za cenu 203,- Kč/m2
- pozemku p.č. 385/194 o výměře 362 m2 společnosti PEBA CZ s.r.o., Fibichova
3192/75 A, Břeclav,
- pozemku p.č. 385/193 o výměře 526 m2 Jarmilu a Blance Hellingerovým,
Národních hrdinů 4, Břeclav,
- pozemku p.č. 385/191 o výměře 407 m2 p. Jaroslavu Ostrčilíkovi ml., Žabčice 353,
jako vlastníkům nezastavěných pozemků za cenu 500,- Kč/m2
• revokaci usnesení ZM ze 7.10.2002 ve věci směny mezi Městem Břeclav a Ing.arch.
Pavlem Přikrylem a Zdeňkem Vágnerem
• smlouvu o budoucí smlouvě na prodej části pozemků vymezené v příloze tohoto
materiálu tj. p.č. 2235/2 a 2235/100 v k.ú. Poštorná o výměře 5.000 m2 za cenu 250,Kč/m2. Kupující Ing.arch. Pavel přikryl, bytem Smetanovo nábřeží 1256/19, Břeclav,
podíl id. 2/3 a Zdenek Vágner, bytem Česká 151/16, Brno-střed, podíl id. 1/3. Kupní
smlouva bude uzavřena po zpracování geometrického zaměření pozemků a kupující se
zavazuje respektovat stávající smluvní vztahy. Kupní smlouva nebude obsahovat
předkupní právo, které vyplývá ze zásad o prodeji majetku
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•

záměr prodeje pozemků vymezených v příloze tohoto materiálu, a to v rozsahu:
- celé parcely č. 3100/99, 3100/101, 3100/63, 3101/43, 3101/44
- části parcel č. 3101/10, 3101/9, 3101/8, 3101/7, 3101/6, 3101/42 vymezených
územním plánem pro výstavbu rodinných domů, vše v k.ú. Břeclav
• záměr prodeje objektu k bydlení, číslo popisné 2315 na pozemku p.č. 524/9 a
pozemku p.č. 524/9 o výměře 402 m2
• záměr prodeje části pozemků p.č. 2584/51, 2584/65, 2584/66, 2584/66, 2584/67 vše
v k.ú. Břeclav, jak jsou vymezeny urbanistickou studií „Břeclav – Pěšina“ viz příloha
k materiálu

ZM zvolilo:
• Ing. Ladislava Vašíčka tajemníkem finančního výboru ZM Břeclav
• Ing. Ivanu Dočkalovou tajemnicí kontrolního výboru ZM Břeclav

……………………………….
Ověřovatel
Libor Nazarčuk

……………………………….
Ověřovatel
Ing. Tomáš Nepraš

……………………………….
Starosta
Ing. Dymo Piškula

Zapsala: Iva Krutáková
26.2.2003
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