Usnesení ze 3.zasedání Rady města Břeclavi
konané dne 30.12.2002

Rada města schválila:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s Mgr. Antonínem Kopeckým,
ČSA 74, Břeclav za účelem provozování dyslektické a logopedické poradny, a to do
31.3.2003
Rada města neschvaluje záměr nájmu parkoviště Službě školy, příspěvkové organizaci
JmK se sídlem ve Velkých Pavlovicích, Hlavní 28, která byla uzavřena za účelem
poskytování parkovacích služeb
Rada města schvaluje záměr výpůjčky kanceláře Pedagogickému centru Brno, Křižíková
22, Brno, za účelem provozování pedagogického centra, a to do 31.3.2003
Rada města schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor ČR – Finančnímu ředitelství
v Brně, Náměstí Svobody 4, ke skladování a archivním účelům, a to do 31.3.2003.
Rada města schvaluje záměr výpůjčky kanceláře Oblastní radě českomoravského
odborového svazu pracovníků školství Břeclav, 17.listopadu 1a, k zabezpečení provozních
potřeb odborové organizace, a to do 31.3.2003
Rada města schvaluje výpůjčku prostor Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě
v Brně – zahradnické fakultě v Lednici za účelem provozování výuky, a to do 30.6.2003
Rada města schválila odložení předloženého materiálu jednatelem společnosti TEPLO
Břeclav s.r.o. na pozdější jednání rady s tím, že na toto jednání bude pozván pan Karel
Grűnwald – jednatel společnosti TEPLO Břeclav s.r.o.
Rada města schválila pronájem obecního bytu v Břeclavi 3, Mánesova 15 za podmínek
navržených ředitelem Domovní správy Břeclav Karlem Ertlem s tím, že v průběhu
1.čtvrtletí r.2003 bude zpracována nová koncepce systému financování Domovní správy,
kdy bude od současného způsobu financování upuštěno.
Rada města schválila přidělení bytu č.13 o vel. 2+1, V. podlaží domu v Břeclavi 4, Na
Valtické 55, panu Janu Dutšukovi dosud bytem Břeclav 3, Mánesova 15
Rada města schválila výměnu bytů mezi Ludmilou Říhovou, dosud bytem Břeclav, U
Splavu 2 a Alenou Kostronovou, dosud bytem Brno, Křídlovická 59
Rada města schválila výměnu bytů mezi manžely Limovými, dosud bytem Břeclav 4, Na
Valtické 48 a paní Vlastou Wunschovou dosud bytem Břeclav 4, Na Valtické 37
Rada města schvaluje výměnu bytů mezi manžely Rathuzkými, dosud bytem Břeclav 4,
Na Valtické 40 a Kováříkovými, dosud bytem Břeclav, Dukelských hrdinů 7
Rada města revokuje usnesení ze 2.zasedání Rady města, kterým schválila rozpočtové
provizorium na rok 2003 za podmínek snížení rozpočtu Terezy Břeclav o částku ve výši
3.500.000 Kč a snížení dotace pro akciovou společnost BORS Břeclav na úroveň roku
2002
Rada města vzala na vědomí původně předložený návrh rozpočtového provizoria na rok
2003 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
Rada města schválila žádost Společnosti přátel východu o převzetí péče Městem Břeclav o
památníky Rudé Armády na hřbitově v Břeclavi a ve Staré Břeclavi

Rada města uložila:
•

•
•
•
•
•
•

Zpracovat návrh využití parkoviště za Domem školství. Dále zjistit výši příjmů
z parkovacích míst v Břeclavi a kdo za ně na MěÚ zodpovídá.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: příští zasedání Rady města
Blíže se seznámit s problematikou Domovní správy pro zvolení její nové koncepce a
celkové reorganizace
Odpovídá: Ing. Parolek, Ing. Dominik, pan Dvořák
Vypracovat právní analýzu k problematice neplatičů nájemného a jejich případného
vystěhování do holobytů s podmínkou policejního dohledu a bez rozhodnutí soudu
Odpovídá: JUDr. Strušková
Zjistit zda nebude problém uzavírat nájmy bytů na dobu určitou, a to na 2 roky
Odpovídá: JUDr. Strušková
Zpracovat kalkulaci pro 25 čipů v rámci obchůzkového systému pro Městskou policii
Odpovídá: Ing. Piškula
Na základě domluvy se Společností přátel východu zabezpečit v dohodnutém termínu
položení kytice k památníkům Rudé armády
Odpovídá: Ing. Neděla
Dle nové organizační struktury zpracovat seznam pracovníků, kteří budou nadále
pracovat na městském úřadě a pracovníků, kteří dostanou výpověď z organizačních
důvodů. V této souvislosti dále zpracovat mzdový rozpočet.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: do příštího jednání Rady města

Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

Zapsala: Lenka Hlaváčová
Dne 2.1.2003

Ing. Dymo Piškula
starosta

