Zastupitelstvo města Břeclavi
25. zasedání konané dne 12. 2. 2014
Materiál k bodu č. 6.26 programu:

Úprava kapitoly č. 11 v IPRM Břeclav – zóna Valtická
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 82. schůzi dne 05. 2. 2014 a usnesením č.
R/82/14/09 doporučila Zastupitelstvu města Břeclavi přijmout následující usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e doplněnou kapitolu č. 11 z Integrovaného plánu rozvoje města Břeclavi –
zóna Valtická, která je uvedena v příloze č. 8 zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).

Zpracoval:

Právní garance:

Ing. Jana Šupová
vedoucí odboru rozvoje a
správy

JUDr. Roland Vlašic
odbor kanceláře tajemníka

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Předkládá:

Rada města Břeclavi
Ing. Jaroslav Parolek
místostarosta města

Osoba odpovědná za zpracovaný
materiál:

Stanovisko zastupitelstva města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo
razítko a podpis tajemníka MěÚ

Důvodová zpráva
Rada města dne 26. 3. 2008 pověřila ORS přípravou Integrovaného plánu rozvoje města pro
vytipovanou lokalitu sídliště Na Valtické. V rámci této oblasti podpory lze čerpat prostředky
na regeneraci bytových domů a revitalizaci veřejných prostranství sídliště.
Úprava kapitoly č. 11 spočívá v zakomponování finančního nástroje JESSICA. Díky tomuto
nástroji mohou majitelé bytových domů v zóně IPRM Valtická využít zvýhodněný úvěr na
regeneraci bytových domů (všechny podporované aktivity v oblasti intervence 5.2 b).
Zvýhodněný úvěr bude poskytovat Komerční banka, a.s., která se stala Správcem fondu
rozvoje měst.
Kapitola musí být schválena i Zastupitelstvem města Břeclavi, které schválilo celý dokument
na svém 16. zasedání 22. 12. 2008.

Rozpočtové krytí navrhovaného záměru:
1. Předpokládaná výše závazku: rok 2014: není
2. Navrhovaná výdajová operace je kryta rozpočtem příslušné ORJ 20: NE
Stanovisko odboru rozvoje a správy
Odbor rozvoje a správy doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo
Příloha č. 1:

Doplněné znění kapitoly č. 11

Příloha č. 2:

Původní znění kapitoly č. 11

