Usnesení z mimořádného 17.zasedání Rady města Břeclavi
konaného dne 30.6.2003

Rada města schválila:
•
•
•

jmenování JUDr. Lenky Mozgové, nar.24.4.1976, do funkce vedoucí
majetkoprávního odboru s účinností od 1.7.2003.
zplnomocnění Mgr. Zdeňka Petra výkonem řízení PO TEREZA Břeclav po dobu
nepřítomnosti ředitele Ing. Ivana Blaha.
záměr vypsání výběrového řízení na provozovatele městské hromadné dopravy ve
městě Břeclavi

Rada města doporučila:
•

ZM ke schválení přeúvěrování stávajícího úvěru u Volksbank ve výši 76.587.000,Kč novým úvěrem u Komerční banky, a to za pevnou úrokovou sazbu platnou do
konce roku 2017 ve výši 3,81%.

Rada města uložila:
1. Ing. Parolkovi orientačně zařadit realizaci kruhových objezdů do předběžných investic
města.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: ihned
2. Ing. Parolkovi, Ing. Dominikovi a Ing. Vaculíkovi zahájit jednání na KrÚ ohledně
přestěhování Domu dětí a mládeže v Poštorné do prostor ZŠ Duha.
Odpovídá: Ing. Parolek, Ing. Dominik
Termín: průběžně informovat
3. Majetkovému oddělení ke všem předkládaným záměrům prodeje uvádět ceny.
Odpovídá: tajemník
Termín: průběžně
4. Dořešení problematiky „skeletu“ na sídlišti Na Valtické.
Odpovídá: Ing. Piškula
Termín: průběžně informovat
5. Podat informaci o výši režijních nákladů na provoz kontaktního místa státní sociální
odpory v Hustopečích za 1.čtvrtletí a informace o možnostech vyrovnání s Městem
Hustopeče.
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Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: průběžně informovat
6. Všem vedoucím ORJ věnovat zvýšenou pozornost plnění rozpočtu příjmových
a výdajových položek v reálném čase a v případě nutnosti přijmout patřičná opatření.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: průběžně
7. Odboru rozvoje města – zabývat se problematikou parkování na sídlišti na ulici
Nádražní v Břeclavi-Poštorné ve spolupráci s Ing. Parolkem.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: průběžně – bude řešeno následně po sídlišti Na Valtické
8. Tajemníkovi zajistit pozvání bývalých starostů a místostarostů Města Břeclavi
na významné akce města.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: průběžně
9. Ing. Dominikovi zabezpečit kompenzaci za přidělení bytu v Břeclavi paní Janě
Lišovské formou umístění 2 osob v DPS ve Valticích – kompenzace zajištěna
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: průběžně informovat, úkol zůstane až do provedení vzájemné výměny
10. Ing. Matúškovi a Mgr. Janíčkovi vytipovat vhodný objekt pro přestěhování Azylového
domu.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 15.6.2003
11. Ing. Parolkovi v souvislosti s lokalitou za Jánským dvorem zjistit, v jakém
majetkovém vztahu je Město Břeclav.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: 18.6.2003
12. Majetkoprávnímu oddělení řešit majetkové záležitosti pozemku pod zimním
stadionem.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín:18.6.2003
13. Zpracovat přehled o pojištění majetku, který je ve vlastnictví města, společně
s návrhem na opatření.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: 18.6.2003
14. Projednat převedení TJ Lokomotiva Břeclav do majetku města Břeclav.
Odpovídá: Ing. Parolek + Mgr. Chlumecký
Termín: 18.6.2003
15. Ing. Vaculíkovi upřesnit náklady vzniklé přesunem MŠ Na Valtické do objektu ZŠ
Duha a náklady spojené se sloučením MŠ a ZŠ v Ladné.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: RM 18.6.2003
16. Místostarostovi Ing. Ivanu Blahovi ve spolupráci s oddělením krizového řízení
kanceláře tajemníka připravit zakoupené permanentky na koupaliště a krytý bazén
a tyto předat velitelům Sboru dobrovolných hasičů.
Odpovídá: Ing. Blaho
Termín: v návaznosti na uzavření smlouvy s novým provozovatelem
17. Ing. Dominikovi v souvislosti s problematikou LSPP zjistit ve vztahu k požadované
dotaci od Města Břeclav na provoz lékárenské LSPP informace ohledně otevíracích
hodin, dále jak tato služba funguje v Hodoníně a zahájit jednání s okolními obcemi
o možnostech spolufinancování.
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Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: RM 30.6.2003
18. RM uložila Ing. Dominikovi zjistit využití nabídky úklidových služeb firmy LESK a
firmy MR servis pro příspěvkové organizace města Břeclav zároveň se zpracováním
ekonomického návrhu.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: RM 30.6.2003
19. vedoucímu ekonomického odboru připravit nabídky Komerční banky a ČSOB
v souvislosti s restrukturalizací úvěru u Volksbank Brno
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: 30.6.2003
20. Zabezpečit společnost, která bude vymáhat pohledávky města, u kterých již proběhl
proces vymáhání soudně i mimosoudně.
Odpovídá: Ing. Piškula
Termín: 30.6.2003
21. Tajemníkovi připravit návrh k řešení situace na majetkoprávním oddělení.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: 30.6.2003
22. Připravit návrh smlouvy o reklamě uzavřené Mezi MND, a.s. a Městem Břeclav
(podpora kultury - KD Ch.N.Ves).
Odpovídá: MUDr. Ryšavý, Ing. Parolek, p. Marko
Termín: 30.6.2003
23. Připravit návrh smlouvy o reklamě uzavřené mezi Českou naftařskou společností,
s.r.o. (podpora kultury – Poštorná).
Odpovídá: Ing. Piškula, p. Dvořák, Ing. Neděla
Termín: 30.6.2003
24. Vedoucímu odboru vnitřních věcí zpracovat ve spolupráci s odborem rozvoje města
návrh na možné úpravy sálu v bývalém Domě školství.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: 30.6.2003
25. MUDr. Ryšavému ve spolupráci s Mgr. Janíčkem připravit koncepci vzniku dozorčí
rady, která by pracovala při Domově důchodců v Břeclavi.
Odpovídá: MUDr. Ryšavý
Termín: 30.6.2003
26. Majetkovému oddělení zaslat oznámení panu Trojnovi a Kamínkovi o záměru prodat
pozemek p.č. 372/28 v k.ú. Břeclav
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín:30.6.2003
27. Ing.Parolkovi zveřejnit nabídku Města Břeclav k předložení podnikatelských záměrů –
návrhů zástavby v areálu Cukrovaru.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: příští vydání Radnice - červen
28. JUDr. Struškové informovat na jednom z příštích jednání RM o podmínkách
vztahujících se k nabídce prodeje Domu kultury Břeclav, kterou podal Odborový svaz
chemie ČR, Praha
Odpovídá: JUDr. Strušková
Termín:konec června 2003
29. Řediteli domovní správy – představit koncepci úklidu kolem budov a chodníků, které
spravuje.
Odpovídá: Ing. Neděla
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Termín: červen 2003
30. Ing. Smolovi vyčíslit náklady prací spojených s vyznačením parkovacích míst na
sídlišti Na Valtické – tento materiál předložit na příštím jednání RM.
Odpovídá: tajemník
Termín:RM 2.7.2003
31. tajemníkovi informovat současného nájemce objektu (bufet Bašta) na pozemku
p.č.st.496/1 a pozemku p.č.st.496/1 v k.ú. Břeclav o záměru prodeje.
Odpovídá: tajemník
Termín:RM 2.7.2003
32. Ing. Vyhnálkovi po zpracování Povodňového plánu Města Břeclav tento dát
k dispozici SDH.
Odpovídá: Ing.. Neděla
Termín: 10.7.2003
33. Právnímu oddělení vypsat řádné výběrové řízení na komplexní správu maloplošných
reklamních poutačů a billboardů.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín:15.7.2003
34. Právnímu oddělení připravit přehled platných vyhlášek, se kterým budou v rámci
školení seznámeni městští policisté. Budou přizváni i členové RM.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: 15.7.2003
35. Ing. Blahovi vyčíslit celkovou finanční potřebu do konce roku pro příspěvkovou
organizaci TEREZA.
Odpovídá: Ing. Blaho
Termín: RM 16.7.2003
36. Ing. Dominikovi zjistit z nabývacího titulu zda na budově DDM v Poštorné nevázne
břemeno.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: RM 16.7.2003
37. starostovi města vydat příkazy k provedení mimořádné inventury majetku, závazků a
pohledávek k datu 31.7.2003 a mimořádné účetní uzávěrky k datu 31.8.2003 na PO
TEREZA.
Odpovídá: starosta
Termín: RM 16.7.2003
38. Ing. Dominikovi informovat o průběhu přípravných prací organizačního výboru
Svatováclavských slavností.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 31.7.2003
39. Ing. Parolkovi zabezpečit zpracování projektové dokumentace na KD ve Staré
Břeclavi.
Odpovídá:Ing. Parolek
Termín: 31.7.2003
40. Ekonomickému odboru projednat se Státním fondem životního prostředí ČR zrušení
zřízené zástavy na objekt č.p. 46 a pozemku p.č.st.548 v k.ú. Břeclav.
Odpovídá: Ing.Parolek
Termín:31.7.2003
41. Veliteli Městské policie Břeclav být nápomocen při zpracování koncepce Městského
muzea.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 31.7.2003
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42. P. Slezáčkovi připravit na základě požadavků SDH a se zapracováním podnětů Plk.
Machaly kompletní materiál, který bude během 1-2 měsíců předložen RM ke sdělení
konečného stanoviska.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: červenec 2003
43. Panu Waldeckerovi vyčíslit náklady všech prací spojených s vybudováním kruhového
objezdu na křižovatce u kostela v Poštorné. Dále zpracovat návrh technické
proveditelnosti a popř. upozornit na možné překážky. Dále v souvislosti s možností
vybudování kruhového objezdu na křižovatce před supermarkety Billa a Lidl panu
Waldeckerovi uložila zprostředkovat jednání u pana starosty se zástupci supermarketu
Lidl.
Odpovídá: tajemník
Termín: prázdninové jednání RM
44. RM uložila tajemníkovi zařadit projednávání výše uvedené problematiky jako jeden
z bodů jednání na některé z prázdninových zasedání RM.
Odpovídá: tajemník
Termín: prázdninové jednání RM
45. řediteli PO Domovní správa Břeclav zpracovat metodiku na vymáhání pohledávek a
zároveň ukládá tajemníkovi zařadit tento problém jako jeden z bodů na jedné
z nadcházejících jednání RM.
Odpovídá: Ing. Dominik, Ing. Neděla
Termín:RM 13.8.2003
46. Ing. arch. Nešporovi zabezpečit prověření černých staveb v lokalitě sídliště ČSA –
Poštorná a tuto připomínku zapracovat do materiálů, které se budou předkládat ZM.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: říjen 2003
47. Se zástupci parlamentních stran řešit problematiku převodu současné budovy
okresního úřadu do vlastnictví města.
Odpovídá: JUDr. Strušková, MUDr. Ryšavý, Ing. Parolek
Termín: 30.11.2003
48. MUDr. Ryšavému a JUDr. Struškové požádat o uzavření dodatku ke smlouvě
o převodu tzv. Rakvárny z majetku státu do majetku Města Břeclav, kterým se zruší
účel využití této budovy jako depozitáře (řešit v rámci převodu budovy UZSVM
do vlastnictví města Břeclav).
Odpovídá: MUDr. Ryšavý a JUDr. Strušková
Termín: 30.11.2003
49. V souvislosti se Smlouvou o bezúplatném převodu vlastnictví – objekt kasárna –
uzavřenou mezi Ministerstvem obrany a Městem Břeclav nalézt cestu vedoucí
ke zrušení závazku vyplývajícího ze smlouvy, kterým nesmí být po dobu 10-ti let
převedena vlastnická práva na třetí osobu.
Odpovídá:Ing. Neděla, MUDr. Ryšavý
Termín: 30.11.2003
50. Starostovi zahájit jednání s Českou spořitelnou ohledně snížení úrokové sazby u
poskytnutého úvěru.
Odpovídá: Ing. Piškula
Termín: listopad 2003
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51. odboru správních věcí a dopravy předložit RM do konce roku 2003 návrh předpokladů
a podmínek, na jejichž základě bude vyhodnoceno výběrové řízení na provozovatele
městské hromadné dopravy ve městě Břeclavi.
Odpovídá:tajemník
Termín: 31.12.2003

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

…………………….
Ing. Jaroslav Parolek
1. místostarosta

Zapsala: Lenka Hlaváčová
Dne 1.7.2003
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