Usnesení ze 2. zasedání Rady města Břeclavi
konaného dne 23.12.2002
Rada města schválila:
•
•
•

•
•
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•
•

•
•
•

•

Program pro 2.zasedání Rady města Břeclavi konané dne 23.12.2002
Schválila zápis z 1.zasedání Rady města Břeclav konané dne 9.12.2002
Rada města Břeclav schválila uzavření smlouvy o zajištění lékařské služby první
pomoci s Nemocnicí Břeclav na měsíc leden
Rada města Břeclav schválila organizační strukturu a organizační řád města Břeclav
předložený tajemníkem MěÚ.
Rada města Břeclavi doporučuje ZM ke schválení převedení finančních prostředků ve
výši 134.073,- Kč z rozpočtu roku 2002 z § 4319 Jídelna pro důchodce z pol. 5131
potraviny na § 4316 Domov důchodců
Rada města schvaluje hudební skupině Lopuch prodloužení hudební produkce dne
28.12.2002 do 02.00 hodin
Rada města doporučuje ZM vyslovit souhlas s přijetím dotace z Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky na akci: DD Břeclav – rekonstrukce a oprava objektu“
na Domově důchodců v Břeclavi v celkové výši 1.942.000,- Kč.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpis akcií společnosti Vodovody
a kanalizace Břeclav, a.s., v souladu se znaleckými posudky nepeněžitých vkladů
Města Břeclav, které oceňoval Ing. Luboš Krátký, znalec z oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady nemovitostí a v souladu s rozhodnutím představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 11. listopadu
2002. Rada města doporučuje zastupitelstvu města současně zmocnit starostu Města
Břeclav ke všem právním úkonům souvisejícími s realizací nepeněžitých vkladů do
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s.
Rada Města Břeclav na svém zasedání dne 23.12.2002 schvaluje použití vlastního
motorového vozidla značky: Volkswagen Golf, SPZ: BVJ-10-00, při služebních
cestách starosty Ing. Dymo Piškuly.
Rada města doporučuje ke schválení návrh rozpočtového provizoria 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 doporučuje ZM:
1) Delegovat podle §84 odst.2 písm. g) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Ivana Blaha jako zástupce města na valné hromady
společnosti HANTÁLY a.s., se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav,
IČO 42324068. Pro případ, že Ing. Ivan Blaho nebude moci z vážných důvodů,
zejména z důvodu nemoci a podobně, Město Břeclav na valné hromadě zastupovat,
deleguje zastupitelstvo města jeho náhradníka Ing. Jaroslava Parolka jako zástupce
města Břeclav.
2) Navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Pavla Dominika jako zástupce města Břeclavi do
představenstva společnosti HANTÁLY a.s., se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666,
okres Břeclav, IČO 42324068
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor č.j.
6/2265/16060/02 v budově č.p. 42, část obce Břeclav, stojící na pozemcích parc.č. st.
542/1, parc.č.st. 542/4, parc.č.st. 542/5 a parc.č.st. 542/6 a dále s pozemkem p.č. 5293
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ostatní plocha (stávající budova okresního úřadu). Smlouva o výpůjčce se sjednává na
dobu určitou, a to od 1.1.2003 do 31.12.2004
Rada města Břeclavi schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč
pro Svaz potápěčů na „Vánoční kilometr v plavání“.
Rada města schválila provedení inventarizace nebytových prostor ve vlastnictví města
Rada města schválila přestěhování Turistického informačního centra z prostoru na pěší
zóně do budovy Městského úřadu s tím, že sávající prostory budou pronajaty.
Rada města schválila vypsání výběrového řízení na pronájem psího útulku
v Bulharech.
Rada města schválila pětičlenné výbory finanční a kontrolní
Rada města schválila narovnání majetkoprávních vztahů k nemovitostem zapsaných
na LV 1 pro k.ú. Břeclav, Poštorná, Ladná a Charvátská Nová Ves.
Rada města do funkce vedoucí oddělení vnitřního auditu schválila Ing. Ivanu
Dočkalovou.
Rada města do funkce vedoucího odboru správních věcí a dopravy schválila Ing.
Rostislava Snovického.
Rada města do funkce vedoucí odboru obecní živnostenský úřad schválila JUDr. Hanu
Dědovou.
Rada města do funkce vedoucího odboru životního prostředí schválila Ing. Viléma
Vyhnálka.
Rada města do funkce vedoucího odboru školství, kultury, mládeže a sportu schválila
Ing. Antonína Vaculíka.
Rada města do funkce vedoucího odboru státní sociální podpory schválila pana
Lubomíra Marka.
Rada města do funkce vedoucího odboru sociálních věcí schválila Mgr. Zdeňka
Janíčka.
Rada města do funkce vedoucího odboru ekonomického schválila Ing. Ladislava
Vašíčka. Do funkce hlavní účetní byla schválena paní Alena Pardovská se zachováním
současného platu.
Rada města do funkce vedoucí právního oddělení schválila JUDr. Lenku
Trávníčkovou.
Rada města do funkce vedoucího stavebního úřadu schválila Ivana Sulovského
Rada města pověřila řízením odboru rozvoje města Ing.arch.Petra Nešpora
Rada města do funkce vedoucího oddělení majetkového schválila Ing.Bc.Stanislava
Sládka.
Rada města do funkce vedoucího oddělení informatiky schválila pana Josefa
Hlavňovského.
Rada města do funkce vedoucího odboru vnitřních věcí schválila Mgr. Zdeňka
Opálku.

Rada města ukládá:
•

V souvislosti s problematikou LSPP zjistit informace o zabezpečení LSPP v sousedních
okresech a o LSPP zubní. Dále domluvit jednání se starosty spádových oblastí k možnosti
společného financování LSPP.
Odpovídá: Ing. Dominik
Termín: leden 2003
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Se zástupci parlamentních stran řešit problematiku převodu současné budovy okresního
úřadu do vlastnictví města.
Odpovídá: JUDr. Strušková, MUDr.Ryšavý, Ing.Parolek
Termín: 30.6.2003
Nově schváleným vedoucím odborů připravit organizační strukturu svého odboru včetně
jmenovitého personálního obsazení, a to na 3.zasedání Rady města dne 30.12.2002.
Odpovídá: Ing. Neděla
Přepracovat jednací řád zastupitelstva města Břeclav, kde výchozím pramenem bude
jednací řád zastupitelstva kraje.
Odpovídá:Ing. Neděla
Termín: únor 2003
Zpracovat organizační schéma úřadu včetně zapracování počtu pracovníků a se srovnáním
se současným stavem. Dále zpracovat přehled mzdovým prostředků.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: leden 2003
Zabezpečit zveřejnění informací v měsíčníku „Radnice“. Jedná se o informace, které
budou určeny subjektům, jež budou žádat město Břeclav o finanční podporu na kulturní a
sportovní akce s tím, že tyto požadavky je nutno předložit do konce února 2003.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: leden 2003
Uložila vedoucímu majetkového oddělení provést inventarizaci nebytových prostor, které
jsou ve vlastnictví města.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: leden 2003
Ověřit nájemní smlouvy s agenturou Adonis a vydat souhlas k přesunu Turistického
informačního centra do budovy městského úřadu.
Odpovídá: Ing. Parolek
Zjistit podrobné informace o zamýšleném kontrolním systému (hodinový přístroj) pro
Městskou policii a vytipovat problémové oblasti, kde by bylo vhodné tento přístroj
umístit.
Odpovídá: pan Dvořák, Ing. Blaho
Do lednového jednání Rady města zařadit jmenování povodňové a přestupkové komise.
Odpovídá: Ing. Neděla
Termín: leden 2003

Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta

Zapsala: Lenka Hlaváčová
V Břeclavi dne 30.12.2002

Ing. Dymo Piškula
starosta

