Usnesení z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Břeclav
I.

II.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- určení Ivy Krutákové zapisovatelkou jednání zastupitelstva
- určení Mgr. Ivana Blaha a Mgr. Milana Klima ověřovateli zápisu
z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města schválilo:
- zápis z ustavujícího zasedání ZM Břeclav
- návrh rozpočtového provizoria na rok 2003 k 30.12.2002, a to
v rozsahu skupiny 6 Všeobecná veřejná správa § 6112 – 6399
s výjimkou mandatorních výdajů, a v dalších položkách výdajů
jednotlivých bodů čerpat maximálně do výše 7,5 % výdajů roku
2002 až do definitivního rozpočtu města na rok 2003
- ZM v Břeclavi dne 30. prosince 2002 projednalo vložení
nepeněžitých vkladů do společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., IČO: 49455168, se sídlem Břeclav, Čechova 23, PSČ
690 11 při zvýšení základního kapitálu. ZM schvaluje úpis akcií
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. ZM současně zmocňuje starostu Města Břeclav ke všem
právním úkonům souvisejícími s realizací nepeněžitých vkladů
do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,
a.s.
- vyslovuje 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
- 1) ZM deleguje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 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. Dalibora Nedělu jako zástupce města Břeclav.
2) ZM navrhuje 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.

- aby ZM rozhodlo o finančním a kontrolním výboru, přičemž
doporučuje do každého výboru 5 členů. Jako předsedu kontrolního
výboru doporučuje zástupce z opozice. Zastupitelé předloží své
návrhy na členy výborů a komisí tajemníkovi Městského úřadu
Břeclav nejpozději do 20. ledna 2003. Přesný počet komisí
specifikuje Rada města
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