Zastupitelstvo města Břeclavi
27. zasedání konané dne 11.06.2014
Materiál k bodu č. 6.32 programu:

Uzavření dodatku č. 7 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Tereza Břeclav
(důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Projednáno:
Rada města Břeclavi projednala materiál na své 87. schůzi dne 16.04.2014 a 90. schůzi dne
28.05.2014 a usneseními č. R87/14/38 a č. R90/14/48 doporučila Zastupitelstvu města
Břeclavi přijmout níže uvedené usnesení.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Tereza Břeclav, Pod
Zámkem 2881/5, Břeclav, uvedený v příloze č. 3 zápisu (příloha č. 1 tohoto materiálu).

Zpracoval:

Právní garance:

Jindřich Tuček
pověřen vedením odboru
školství, kultury, mládeže a
sportu

JUDr. Hana Dědová
odbor kanceláře tajemníka

Dotčené odbory:

Další dotčené odbory:

Předkládá:
Rada města Břeclavi
Mgr. Richard Zemánek
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
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu, v souvislosti s probíhajícími změnami
v příspěvkové organizaci Tereza Břeclav – vzniku „Úseku údržby města“, který funguje
od 01.05.2014 – předkládá dodatek č. 7 zřizovací listiny této příspěvkové organizace.
Uvedeným dodatkem se předává k hospodaření příspěvkové organizace movitý majetek
uvedený v příloze tohoto materiálu. Jedná se o majetek, který byl původně umístěn na odboru
kanceláře tajemníka, na odboru rozvoje a správy, na odboru majetkovém a na Městské policii
Břeclav.
Činnosti pro vznik úseku údržby města pod příspěvkovou organizací Tereza Břeclav
probíhaly již v roce 2013, kdy schválením na 20. zasedání zastupitelstva města dne
19.06.2013 byla doplněna zřizovací listina k možnému plnění potřebných činností.
Vznikem „Úseku údržby města“ se zároveň převedla pracovní četa, která dříve působila
pod odborem rozvoje a správy.
Na 26. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne 23.04.2014 byl schválen dodatek č. 6
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Tereza Břeclav. Tímto dodatkem se doplňuje
s účinností od 01.05.2014 vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti
o činnost:
 správa a údržba majetku zřizovatele.
Na 87. schůzi Rady města Břeclavi dne 16.04.2014 byl schválen dodatek č. 5 ke smlouvě
o výpůjčce č. OŠKMS/19/05. V tomto dodatku bylo schváleno zapůjčení nemovitého
majetku, určeného pro úsek údržby města – správu a údržbu majetku města Břeclavi - na ul.
Kupkova 3 a na ul. Sady 28. října.
Úsek údržby města se od 01.05.2014 zabývá správou a údržbou majetku města, jako např.
opravami chodníků, dopravního značení, městského mobiliáře apod. Správa a údržba majetku
probíhá na základě požadavků Odboru rozvoje a správy města Břeclavi.
Aby úsek údržby města mohl vykonávat svoji činnost, pro kterou byl zřízen, je nutno předat
do majetku rovněž movitý majetek, který je pro tuto činnost nezbytný.

Stanovisko odboru školství, kultury, mládeže a sportu:
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu doporučuje materiál ke schválení.

K materiálu je přiloženo:
Příloha č. 1: Dodatek č. 7 ke zřizovací listině PO Tereza Břeclav
Příloha č. 2: Příloha k dodatku č. 7 ke ZL
Příloha č. 3: Sumarizace předávaného majetku

