Usnesení ze 14.zasedání Rady města Břeclavi
konaného dne 21.5.2003
Rada města schválila:
• RM schválila zápis ze 13.zasedání Rady města Břeclav
• doplnění záměru doporučeného prodeje 26.4.2003 o zřízení věcného břemene na
nemovitost – nám. TGM č.1, a to ve formě veřejného průchodu stavbou čp.46 a na
pozemek p.č. st. 548 v k.ú. Břeclav.
• Schválila a uložila odboru vnitřních věcí jednat s vlastníky pozemku p.č. 413 v k.ú.
Břeclav o zřízení věcného břemene na tomto pozemku, a to ve formě veřejného
průchodu za jednorázovou náhradu ve výši 50.000,- Kč.
• poplatky:
a) za svatební obřady konané v prostorách stanovených radou města mimo stanované dny
ve výši:
- obřadní síň v budově bývalého městského úřadu………………………..
3.000,- Kč
- břeclavská synagoga……………………………………………………... 3.000,- Kč
- zámeček Pohansko……………………………………………………….. 4.000,- Kč
K tomuto poplatku se připočítává již stanovený poplatek, tzn.za obřad konaný
v břeclavské synagoze celková suma činí 3.500,- Kč a na zámečku Pohansko 6.000,- Kč.
b) svatební obřad konaný ve stanovené dny mimo stanovené prostory (zahrada, restaurace
apod.)……………………………………………………………………… 6.000,- Kč
c) svatební obřad konaný mimo stanovené dny a stanovené prostory…….

10.000,- Kč

d) svatební obřad prováděný pro snoubence z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt
v matričním obvodu Břeclav:
- břeclavská synagoga……………………………………………………... 3.000,- Kč
- zámeček Pohansko……………………………………………………….. 3.000,- Kč
RM opravňuje starostu popř. místostarostu města k prominutí poplatku u svatebních
obřadů konaných v časové tísni z důvodu zdravotního stavu snoubenců, avšak tento obřad
může být konán pouze v prostorách obřadní síně v budově bývalého městského úřadu,
v místě bydliště, domově důchodců, v případě pobytu snoubenců v nemocnici apod. O
prominutí rozhodne starosta popř.místostarosta na návrh odboru správních věcí a dopravy.
Toto usnesení se nevztahuje na žádosti o uzavření manželství podané do dne schválení
tohoto usnesení.
• MŠ, ZŠ, ŠJ Prima a ZUŠ použití jednotlivých fondů dle přeloženého materiálu.
• odborem školství, kultury, mládeže a sportu navržené umístění dětí nepřijatých do
požadované MŠ.
• podepsání Dodatku č.1 smlouvy o zajišťování provozu útulku pro opuštěná zvířata a o
zabezpečování služeb souvisejících s ochranou zvířat.
• uzavření smlouvy o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno spol. s r.o., Příkop 8,
602 00 Brno na zpracování regulačního plánu na lokalitu Břeclav – Pěšina v nabízení
ceně 86.100,- Kč s DPH.
• ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemku p.č.2103 v k.ú. Charv. Nová
Ves pro paní Romanu Hiclovou, bytem Na Valtické 41, Břeclav, k datu 1.6.2003.

•
1)
2)
3)
4)

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., (obecní
zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 14 odst. 8 zákona č. 564/1990
Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění schválila následující:
Odvolává paní Mgr. Dagmar Krystíkovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace
ZŠ Na Valtické 31 s účinností k 31.7.2003.
Odvolává paní Mgr. Ivanu Řehořovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace ZŠ
DUHA s účinností k 31.7.2003.
Vypisuje konkurz na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové organizace ZŠ
Na Valtické 31 s nástupem k datu 1.8.2003.
Jmenuje konkurzní komisi na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové
organizace ZŠ Na Valtické 31:
- předseda komise:
Ing. Jaroslav Parolek
- druhý člen komise za zřizovatele:
Mgr. Zbyněk Chlumecký
- člen určený odborem školství KÚ JMK:
Mgr. Věra Hlaváčová
- odborník v obl.st.správy (ředitel podobné školy): Mgr. Ladislav Dostál
- volený zástupce školy z řad pedagog.pracovníků: PaedDr. Dana Vanžurová
- zástupce České školní inspekce:
Mgr. Ladislava Hodonská

5) Pověřuje funkcí tajemníka (není členem komise):
Ing. Antonín Vaculík
6) Určuje další odborníky s hlasem poradním:
František Dvořák
• stanoví komisi požadavky pro veřejné oznámení konkurzního řízení na funkci ředitele
– ředitelky ZŠ Na Valtické 31 takto:
1)
kvalifikační požadavky a délku praxe určí konkurzní komise
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 13997 Sb., o podmínkách odborné a
pedagog.způsobilosti pedagog.pracovníků, v platném znění (podmínky pro ZŠ)
2)
náležitosti přihlášky boudou požadovány:
- ověřené doklady osvědčující kvalifikační předpoklady (u vysokoškolského
vzdělání i doklad o státní závěrečné zkoušce)
- ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagog.praxe potvrzené
posledním zaměstnavatelem
- strukturovaný životopis
- návrh koncepce rozvoje školy (rozsah maximálně 4 strany strojopisu)
- originál, popř.ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů (ne starší 6-ti měsíců),
nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle §4 odst.3 zákona č.451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
- originál, popř.ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu
ředitele školy
3) text inzerátu komise zveřejní v tisku (Nový život atd.)
• žádost Slováckého krúžku Koňaré a promíjí částku 9.502,- Kč za únik vody na WC.
• Martině Štěpánkové individuální dotaci ve výši 20.000,- Kč z dotací na sport §3429,
na přípravu k soutěžím v krasojízdě.
• občanskému sdružení Kraso Břeclav dotaci ve výši 20.000,- Kč z §3421 – dotace na
rozvoj mládežnického sportu.
• Richardu Čadovi dotaci ve výši 10.000,- Kč z §3429 – dotace na sport, na přípravu
v zahraničních pohárových soutěžích.
• schvaluje dohodu o výměně bytu mezi Editou Süttöovou, dosud bytem Valtice, Pod
Zámkem 763 a manžely Kuřilovými, dosud bytem Břeclav, Národních hrdinů 39.
• Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu půdního bytu č.7 v domě
č.p. 1294 na ulici Riegrova č.14b v Břeclavi z manželů Lubomíra a Dany Klimových

•
•

•
•
•
•

•

•
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•

na manžele Jiřího a Moniku Luxovi, oba dosud bytem U Stadionu 371, Jablonné
n.Orlicí k datu 1.6.2003 za podmínek předchozího vyrovnání veškerých pohledávek
vůči DS Břeclav.
Domovní správě Břeclav „Návrh rozpočtu na rok 2003“.
záměr pronájmu nebytových prostor – areál bývalého cukrovaru v Břeclavi – hala
II.na parcele 529/4 o výměře 1500m2 s výší nájmu 500,- Kč a vyšší/m2/rok s tím, že
bude rozšířena mandátní smlouva s Realitní agenturou Slavia za účelem realizace
těchto pronájmů.
výměnu bytu paní Kovačičové Květoslavy, Seniorů 1, Břeclav do uvolněného bytu po
paní Nešporové, která odchází zpět do rodiny.
výsledek výběrového řízení na uzavření SOD na dodávku PD „Rekonstrukce vytápění
a výměna kotlů na ZŠ Kupkova Břeclav“ s firmou FaBa engineering, s.r.o. Lidická 75,
690 03 Břeclav.
výsledek výběrového řízení na uzavření SOD na dodávku PD „Rekonstrukce vytápění
a výměna kotlů na ZŠ Kpt. Nálepky Charvátská Nová Ves“ s firmou FaBa
engineering, s.r.o. Lidická 75, 690 03 Břeclav.
soutěžní podmínky k předložení nabídky dle §49a) zákona č.199/94 Sb., v platném
znění pozdějších předpisů na akci „Rekonstrukce městské knihovny Břeclav“.
RM schvaluje složení komise k posouzení nabídek:
Ing. J. Parolek
Náhradník: Ing. I. Blaho
Bc. D. Waldecker
Náhradník: p. D. Koliba
Mgr. Marta Ondrášková
Náhradník: p. M. Miklíková
Mgr. Z. Chlumecký
Náhradník: p. F. Dvořák
Ing. Arch. P. Nešpor
Náhradník: p. V. Pohanka
RM schvaluje oslovení těchto navržených firem: VHS Břeclav, s.r.o., BRON Břeclav
s.r.o., Tlak Smolík s.r.o. provoz Břeclav, F&K&B Břeclav a.s. a Stavex Břeclav.
Schvaluje:
- organizační strukturu po provedených ve smyslu předloženého schématu a
popisu činností
- rozvázání pracovního poměru s těmito zaměstnanci:
i. Ing. Ivan Blaho – dohodou
ii. Ing. Eduard Bartal - §46 odst. 1, písm.c)
iii. Ing. Ivan Kapusta - §46 odst. 1, písm.c)
iv. Jan Grbavčic - §46 odst. 1, písm.c)
RM ukládá místostarostovi Ing.Blahovi projednat s příslušným odborovým orgánem
nebo radou zaměstnanců důvody tohoto propouštění ve smyslu §52 odst. 2, ZP a
písemně informovat Úřad práce ve smyslu §52 odst.3 a 4, ZP.
ZŠ Slovácké dotaci ve výši 5.000,- Kč na účast v celostátním finále Kinderolympiády.
Částka bude uhrazena z položky – dotace na sport § 3421.
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Maminaklubu Břeclav na pokrytí
nákladů spojených s činností tohoto klubu v roce 2003.
uzavření smluv o pronájmu nebytových prostor v objektu budovy na nám. TGM 10,
Břeclav s níže uvedenými subjekty a za podmínek navržených v jednotlivých
smlouvách:
a. Mojmír Mareček, Národního odboje 1014/26, Břeclav
b. JUDr. Jaroslav Celnar, Lidická 2183/33, Břeclav
c. Mgr. Richard Zemánek, Hřbitovní 1615/3, Břeclav
d. JUDr. Zdeněk Zelinka, nám. TGM 9, Břeclav
e. Marcela Lenkovičová, Nová 613/8A, Kostice
f. Provident Financial s.r.o., Vyskočilova 1A/1442, Praha

•

g. Viktor Kodl, Nejdecká 180, Lednice na Moravě
předloženou nájemní smlouvou mezi Městem Břeclav a občanským sdružením
Aeroklub Břeclav a předloženou podnájemní smlouvu mezi OS Aeroklub Břeclav a
OS Letecký klub Břeclav s tím, že zde bude přepracována formulace článku č. VI.

Rada města neschválila:
• pronájem části pozemku p.č. 2159/5 v k.ú. Charv. Nová Ves o výměře 200m2 a
doporučuje stavebnímu úřadu činit úkony v souladu se stavebním zákonem tak, aby
byla stavba co nejdříve odstraněna.
• prominutí poplatku z prodlení za opožděné platby nájemného a služeb spojených
s nájmem bytu č.2 manželům Vonšovským, bytem Bratislavská č.18.

Rada města doporučila:
• ZM ke schválení uplatnění předkupního práva na pozemek p.č. 1166/132 v k.ú. Char.
Nová Ves. Po případném odkoupení pozemku do majetku města tento nabídnout
k prodeji.
• ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č.653/1 v k.ú. Poštorná o výměře 18
m2 na stavbu garáže a záměr prodeje části pozemku p.č. 653/1 v k.ú. Poštorná o
výměře cca 16 m2 – pozemek před garáží.
• ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. PK 915 ve výměře cca 700 m2 v k.ú.
Poštorná.
• ZM schválit záměr prodeje pozemku p.č. 1034/2 v k.ú. Poštorná.
• ZM ke schválení záměr prodeje pozemků p.č. 2117 a p.č. 2119/5 v k.ú. Poštorná o
celkové výměře 982m2 s možností využití na stavbu rodinného domu nebo jako
zahrady.
• ZM schválit pozastavení směny pozemků p.č. 2584/71, 2590/1, 2590/2, 2587/1,
2587/2, 3095/67, 3095/72, 3095/77, 3097/65, 3097/66 a 3103/88 v k.ú. Břeclav ve
vlastnictví p. Čecha na pozemky p.č. 2584/51, 2584/65, 2584/66 a 2584/67 v k.ú.
Břeclav ve vlastnictví Města Břeclav.
• ZM opětovně zveřejnit nabídku Města Břeclav o prodeji pozemků před DPS s tím, aby
tento záměr byl zveřejněn prostřednictvím Radnice.
• ZM ke schválení záměr prodeje pozemku p.č. 372/28 v k.ú. Břeclav s tím, že tento
bude zveřejněn v Radnici a prodán nejvyšší nabídce.
• ZM revokovat rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 17.12.2001 ve věci žádosti o
bezúplatný převod z LV 2 – ČR OÚ Břeclav do majetku Města Břeclav, a to p.č. st.
1420/2 zast.plocha stavbou včetně pozemku pod stavbou v k.ú. Břeclav.
• ZM schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 1755/1 v k.ú. Poštorná o výměře asi
27m2.
• doporučila ZM ke schválení záměr prodeje pozemku p.č. PK 1285/1 v k.ú. Ladná.
• ZM upravit směrnou část ÚP SÚ Břeclav a to v lokalitách:
1)Stará 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 výroby bez dopadu na obytné prostředí. (návrh odboru rozvoje města)
5)Poštorná – plocha na 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 výroby bez dopadu na obytné prostředí. (návrh odboru rozvoje města)
6)Poštorná – plocha vymezená západní stranou ul. Hlavní, ul. 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 výroby bez dopadu na obytné prostředí. (návrh odboru rozvoje města)
• ZM ke schválení dodatek Zřizovací listiny PO TEREZA Břeclav.
• ZM ke schválení změny v jednacím řádu výborů ZM tak, jak je ve svém zápisu ze dne
13.5.2003 navrhuje kontrolní výbor.

Rada města nedoporučila:
• ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku p.č. 168 v k.ú. Poštorná o výměře cca
40 m2
• ZM upravit směrnou část 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 – plocha pro církevní a
kulturní zařízení na funkční typ Od – distribuce, ubytování, stravování.(viz žádost fy
Hotel Mario a.s., 21. dubna 65, Lednice).

Rada města revokovala:
• své rozhodnutí ze dne 23.1.2003, kdy doporučila ZM revokovat rozhodnutí ze dne
24.6.2002 o prodeji pozemků p.č. 2117 a p.č.2119/5 v k.ú. Poštorná o celkové výměře
982m2 jako jedné stavební parcely na stavbu RD a zároveň nedoporučila ZM ke
schválení záměr prodeje pozemků p.č. 2117 a p.č 2119/5 v. k.ú. Poštorná jako
zahrady.
• své rozhodnutí ze dne 12.3.2003, kdy doporučila ZM ke schválení záměr prodeje části
pozemku p.č. 372/28 v k.ú. Břeclav s tím, že odprodej bude uskutečněn po
zrealizování přístupové cesty na výše uvedeném pozemku.
• své rozhodnutí ze dne 23.1.2003, kdy nedoporučila ZM ke schválení záměr prodeje
pozemku p.č. PK 1285/1 v k.ú. Ladná.

Rada města vzala na vědomí:
• záměr Odborového svazu chemie ČR, Praha, který se týká převodu vlastnického práva
k Domu kultury Břeclav na třetí osobu.
Rada města pověřila:
• JUDr. Struškovou zjištěním podmínek nabídky Odborového svazu chemie ČR, Praha a
o těchto informovat na jednom z příštích jednání RM.

Rada města uložila:
1) Majetkovému oddělení ke všem předkládaným záměrům prodeje uvádět ceny.
Odpovídá: tajemník
Termín: průběžně
2) Dořešení problematiky „skeletu“ na sídlišti Valtická
Odpovídá: Ing. Piškula
Termín: průběžně informovat
3) 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.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: průběžně informovat
4) Městské policii věnovat zvýšenou pozornost na dodržování veřejného pořádku ve
čtvrti Ladná.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: průběžně
5) 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
6) 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
7) Tajemníkovi zajistit pozvání bývalých starostů a místostarostů Města Břeclavi na
významné akce města.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: průběžně
8) Ing. Domikovi 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
9) Mgr. Chlumeckému připravit ve spolupráci s pí Hlaváčovou ocenění břeclavských
sportovců za jejich reprezentaci města
Odpovídá:Mgr. Chlumecký
Termín:28.5.2003
10) Ing. Parolkovi v souvislosti s lokalitou za Jánským dvorem zjistit, v jakém
majetkovém vztahu je Město Břeclav.
Odpovídá: Ing. Parolek

Termín: 30.5.2003
11) Tajemníkovi a odboru vnitřních věcí zpracovat fotodokumentační katalog majetku
(budov a pozemků včetně základních údajů o tomto majetku a o plnění nájemních
smluv) ve vlastnictví města a tento předložit Radě města a realitní kanceláři Slavia.
Tento přehled majetku zpracovat i v podobě audiovizuální.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: 30.5.2003
12) Zabezpečit společnost, která bude vymáhat pohledávky města, u kterých již proběhl
proces vymáhání soudně i mimosoudně.
Odpovídá: Ing. Piškula
Termín: 30.5.2003
13) Majetkoprávnímu oddělení řešit majetkové záležitosti pozemku pod zimním
stadionem.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín:31.5.2003
14) Zpracovat přehled o pojištění majetku, který je ve vlastnictví města, společně
s návrhem na opatření.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: 31.5.2003
15) Projednat převedení TJ Lokomotiva Břeclav do majetku města Břeclav.
Odpovídá: Ing. Parolek + Mgr. Chlumecký
Termín: konec května
16) Právnímu oddělení zpracovat smlouvy o pronájmu restaurace a hotelu na zimním
stadionu, parkovacích ploch v Břeclavi a Kina Koruna.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: konec května 2003
17) 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
18) Předsedům kulturní a sportovní komise připravit článek do Radnice o přehledu
připravovaných kulturních a sportovních akcí (po schválení koncepcí).
Odpovídá: JUDr. Strušková, Mgr. Chlumecký
Termín: v návaznosti po schválení koncepcí
19) Ing. Arch. Nešporovi prostřednictvím Radnice poskytnout informace občanům o
„Urbanistické studii Břeclav – Pěšina“ – v návaznosti po schválení studie
zastupitelstvem města.
Odpovídá: tajemník
Termín: v návaznosti po schválení ZM
20) Tajemníkovi na přespříští jednání ZM připravit k projednání změny Zásad prodeje
bytů, celých obytných domů nebo jejich reálných částí z majetku Města Břeclav a
změny Zásad pro nabývání majetku městem Břeclav a převodu a pronájmu
nemovitostí z majetku města Břeclavi.
Odpovídá: tajemník
Termín: přespříští jednání ZM
21) RM uložila Ing. Dominikovi svolat organizační výbor Svatováclavských slavností.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 3.6.2003

22) 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 4.6.2003
23) Ing. Dominikovi připravit článek do Nového života a Břeclavska s vysvětlením proč
Město Břeclav neuzavřelo smlouvu o LSPP s JmK.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 4.6.2003
24) Ing. Dominikovi zpracovat ekonomický propočet a srovnání s městy stejné velikosti
k výši poplatků za nakládání s odpady - bude projednáno na příštím jednání RM –
tj.4.6.2003 za účasti ředitele společnosti TEMPOS Břeclav a.s.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 4.6.2003
25) RM uložila Ing. Dominikovi zjistit využití nabídky úklidových služeb firmy LESK
pro příspěvkové organizace města Břeclav zároveň se zpracováním ekonomického
návrhu.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: RM 4.6.2003
26) Tajemníkovi připravit pověření pro JUDr. Struškovou k jednání s Odborovým svazem
chemie ČR ve věci nabídky prodeje Domu kultury Břeclav
Odpovídá: tajemník
Termín: RM 4.6.2003
27) Tajemníkovi po zpracování katalogu nemovitostí tento předat Realitní agentuře Slavia.
Odpovídá: tajemník
Termín:15.6.2003
28) Právnímu oddělení podat vyjádření k oprávněnosti předání přehledů neplatičů Městské
policii.
Odpovídá: tajemník
Termín:15.6.2003
29) Právnímu oddělení vypsat řádné výběrové řízení na komplexní správu maloplošných
reklamních poutačů a billboardů.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín:15.6.2003
30) Ing. Matúškovi a Mgr. Janíčkovi vytipovat vhodný objekt pro přestěhování Azylového
domu.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 15.6.2003
31) JUDr. Struškové vyčíslit hodnotu budov - MŠ Na Valtické a DDM Poštorná, která by
byla realizovatelná při jejich případném prodeji.
Odpovídá: JUDr. Strušková
Termín: RM 18.6.2003
32) 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.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: RM 18.6.2003
33) Vedoucímu ekonomického odboru zajistit restrukturalizaci úvěru, který má Město
Břeclav poskytnut od Volksbank Brno (prolongace z roku 2008 do roku 2012, změna
úrokové sazby).

Odpovídá: Ing. Parolek
Termín: 30.6.2003
34) Tajemníkovi zajistit vyjádření příslušných odborů k žádosti pana Luďka Měchury,
která se týká těžby štěrku v k.ú. Ladná.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: 30.6.2003
35) Tajemníkovi připravit návrh k řešení situace na majetkoprávním oddělení.
Odpovídá: tajemník
Termín: 30.6.2003
36) 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
37) Připravit návrh smlouvy o reklamě uzavřené mezi Českou naftařskou společností,
s.r.o. (podpora kultury – Poštorná).
Odpovídá: Ing. Piškula, pan Dvořák, Ing. Neděla
Termín: 30.6.2003
38) 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
39) 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
40) majetkovému oddělení zaslat oznámení panu Trojnovi a Kamínkovi o záměru prodat
pozemek p.č. 372/28 v k.ú. Břeclav
Odpovídá: tajemník
Termín:30.6.2003
41) Veliteli Městské policie Břeclav být nápomocen při zpracování koncepce Městského
muzea.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: 30.6.2003
42) Ing.Parolkovi zveřejnit nabídku Města Břeclav k předložení podnikatelských záměrů –
návrhů zástavby v areálu Cukrovaru.
Odpovídá: Ing. Parolek
Termín:příští vydání Radnice - červen
43) 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
44) Řediteli domovní správy – představit koncepci úklidu kolem budov a chodníků, které
spravuje.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: červen 2003
45) Ing. Vyhnálkovi po zpracování Povodňového plánu Města Břeclav tento dát
k dispozici SDH.
Odpovídá: tajemník
Termín: 10.7.2003

46) Ing. Parolkovi zabezpečit zpracování projektové dokumentace na KD ve Staré
Břeclavi.
Odpovídá:Ing. Parolek
Termín: 31.7.2003
47) Ekonomickému odboru projednat se Státním fondem životního prostředí ČR zrušení
zřízené zástavy na objekt čp. 46 a pozemku p.č.st.548 v k.ú. Břeclav.
Odpovídá: Ing.Parolek
Termín:31.7.2003
48) 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: Tajemník
Termín: červenec 2003
49) Ing. arch. Nešporovi zabezpečit prověření černých staveb v lokalitě sídliště ČSA –
Poštorná a tuto připomínku zapracovat do materiálů, které se budou předkládat ZM.
Odpovídá: tajemník
Termín: říjen 2003
50) 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
51) 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
52) 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

Ing. Dymo Piškula
starosta

Zapsala: Hlaváčová Lenka
Dne: 27.5..2003

Ing. Jaroslav Parolek
1.místostarosta

