Výpis z usnesení z 1. zasedání Rady města Břeclav
ze dne 22. listopadu 2006, které dále pokračovalo
dne 27. listopadu 2006
Rada města schválila:
§

zřízení komisí Rady města Břeclav na volební období let 2006 – 2010 v počtu 5 členů
včetně jejich předsedy:

1. Komise rozvoje a cestovního ruchu
Předseda - Radek Buk
Členové :
- Ing. Zbyněk Humlíček
- Ing. Pavel Dominik
- Svatopluk Pěček
- Ing. Petr Hynek
2. Komise výstavby a územního plánování
Předseda - Ing. arch. Martin Ondrouch Ph.D.
Členové:
- Ing. Jaroslav Hladík
- Ing. Dagmar Adámková
- Jaromír Hanák
- Ing. Radim Salay
3. Komise sociální a zdravotní
Předseda – PhDr. Jiří Rufer
Členové:
- Kamila Rausová
- Milada Volejníková
- Olga Kelemenová
- delegován ČSSD
4. Komise kulturní
Předseda – Ing. Dagmar Adámková
Členové:
- Lukáš Makovec
- Libor Nazarčuk
- Martin Radkovič
- RNDr. Miloš Petrů
5. Komise sportovní a školská
Předseda – Mgr. Zbyněk Chlumecký
Členové:
- Mgr. Zdeněk Petr
- Mgr. Milan Klim
- František Dvořák
- Martin Sadílek

6. Komise bytová
Předseda – Tomáš Frýdek
Členové:
- Milan Pospíšil
- Jitka Kocábová
- JUDr. Marta Strušková
- delegován ČSSD
7. Komise seniorů
Předseda – Ing. Dymo Piškula
Členové:
- Jiřina Lhotská
- Ludmila Satrapová
- Alena Borgulová
- Zdeněk Raška
§
§
§

§
§
§

§
§

svolání mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
se sídlem Čechova 23, 690 11 Břeclav, s tímto programem projednání:
odvolání členů představenstva společnosti,
odvolání členů dozorčí rady společnosti,
volba nových členů do představenstva společnosti,
volba nových členů do dozorčí rady společnosti.
uzavření mandátní smlouvy se společností SLAVIA, spol. s r. o., se sídlem Břeclav,
ul. 17. listopadu 21, 690 02 za účelem zpracování prohlášení vlastníka na bytový dům
č. p. 802 na pozemku p. č. 1749 v k. ú. Poštorná
za výkon funkce člena komise Rady města Břeclavi, který není členem zastupitelstva,
odměnu ve výši 500,- Kč za každé zasedání, které se člen komise zúčastní.
Pravidla pro vyplacení odměny:
odměna bude vyplacena jednorázově zpětně za každé pololetí, dle předsedou komise
předložené evidence účasti členů na zasedání.
provedení hodnocení dle modelu CAF a pověřuje vedoucí oddělení interního auditu
zabezpečením aktivit spojených s uplatňováním modelu CAF
účast Ing. arch. Martinu Ondrouchovi, Ph.D. na kurzu „Nový stavební zákon 2007“,
který se uskuteční dne 18. a 19. 12. 2006 v Praze
uzavření Dodatku č. 9 ke „Smlouvě o nájmu majetku energetického hospodářství a o
výkonu dalších práv a povinností“ uzavřené mezi městem Břeclav a společností Teplo
Břeclav s.r.o. se sídlem Břeclav, Kupkova 3, dne 30.12.2002, na základě kterého bude
ukončen pronájem bývalé kotelny G 16 na sídlišti Na Valtické, a to ke dni 31.12.2006,
s podmínkou, že společnost Teplo Břeclav s.r.o. bude do doby předání novému
nájemci vykonávat správu předmětného objektu. Znění Dodatku č. 9 včetně
aktualizovaných příloh je nedílnou součástí usnesení rady města.
(příloha č. 3)
záměr pronájmu bývalé kotelny G 16 Na Valtické, jedná se o budovu č. p. 672 na
pozemku p. č. 2175 v k. ú. Charvátská Nová Ves
šachovému oddílu TJ Tatran Poštorná prominutí poplatku za pronájem prostor v Domě
školství Břeclav, kde proběhne tradiční okresní kolo „Přeboru základních a středních
škol v šachu“ dne 22. 11. 2006, krajské kolo „Přeboru základních a středních škol
v šachu“ dne 24. 1. 2007 a 29. ročník „Vánočního turnaje pro děti do 15 let“ dne
16. 12. 2006
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§

§
§
§
§
§
§

§

§

§
§
§

osobní návštěvy zástupců města u břeclavských občanů, kteří se dožívají 90 a více let.
Seniorům bude předána gratulace starosty města, dárkový balíček a květiny
v souhrnné hodnotě 500,- Kč. Osobní gratulace budou zajišťovat pracovníci odboru
školství, kultury, mládeže a sportu za účasti pověřeného člena rady města.
poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury ve výši 25.000,- Kč nadačnímu fondu Lux
et Lapis na projekt „Dokumentace sochařských sympozií NF Lux et Lapis“
poskytnutí účelové dotace v oblasti kultury ve výši 5.000,- Kč občanskému sdružení
Klubu vojenské historie na dofinancování projektu „Oživení pevnosti na Břeclavsku“
Plán zimní údržby pro místní komunikaci na území města Břeclav do 31. 3. 2007,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha č. 5)
dohodu o zpracování osobních údajů mezi městem Břeclav a Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 3/5, 681 82 Brno, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha č. 6)
dodatek č. 1 závazné objednávky č. 53010010 uzavřené mezi městem Břeclav a
Konzulta Brno, a. s., Veveří 9, 690 02 Brno, který je nedílnou součástí tohoto usnesení
(příloha č. 6)
uzavření smlouvy o komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu a
automatizaci systému GINIS jeho další obnově a rozvoji mezi městem Břeclav a
firmou Gordic spol. s r. o. se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, která je nedílnou
součástí usnesení
(příloha č. 7)
výpověď smlouvy o poskytování služeb outsourcingu produktu Elektronická
podatelna dle ustanovení § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku uzavřené mezi městem
Břeclav a firmou PVT a. s. se sídlem Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9, ze dne
30. 6. 2005, která je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 8)
uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, mezi městem Břeclav a společností
FLUX spol. s r. o., se sídlem Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5, která je nedílnou
součástí usnesení
(příloha č. 9)
změny rozpočtu uvedené v přílohách č. 1 – 12, které jsou nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 10)
pronájem na Tržnici I:
stánku č. 4 pro Nguyen Dinh Hoe, za nájemné 4.000,- Kč/měsíčně za jednotlivý stánek
(včetně služeb)
stánku č. 28 pro Quynh Dugong Dinh, za nájemné 4.000,- Kč/měsíčně za jednotlivý
stánek (včetně služeb)
stánku č. 44, 45, 69, 70, 87, 88 pro Hung Tran Van, za nájemné 4.000,- Kč/měsíčně za
jednotlivý stánek tj. celkem 24.000,- Kč/měsíčně (včetně služeb)
stánku č. 100 pro Nguyen Huu Mai, za nájemné 4.000,- Kč/měsíčně za jednotlivý
stánek (včetně služeb)
stánku č. 43 pro Van Rao Mai, za nájemné 4.000,- Kč/měsíčně za jednotlivý stánek
(včetně služeb).
Nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc
MUDr. Josefu Šabo, primáři chirurgického oddělení Nemocnice Břeclav, prodloužení
hudební produkce dne 1.12.2006 v prostorách „Dělnického domu“ Břeclav,
Žerotínova 2 do 03 hodin následujícího dne v souladu s obecně závaznou vyhláškou
č. 1/2006 čl. 5.

3

§
§
§
§

§
§

§

Dne 1.12.2006 zde chirurgické oddělení Nemocnice Břeclav pořádá CHIRURGICKÝ
SEMINÁŘ při příležitosti X. výročí zahájení provozu břeclavské nemocnice.
V souladu s výše uvedenou vyhláškou čl. 5 je pořadatel povinen při provozování
hudební produkce upravit hlasitost produkce tak, aby nerušila nezúčastněné osoby.
odvolání Ing. Bohumíra Smoly z pozice velitele Městské policie Břeclav
jmenování pana Zdeňka Hermana velitelem Městské policie Břeclav a jmenování
pana Libora Büchlera zástupcem velitele Městské policie Břeclav
snížení počtu funkčních míst na pozici strážníků Městské policie Břeclav o pět
funkčních míst
vynětí komise pro projednávání přestupků ze struktury Městské policie Břeclav a její
zařazení do struktury Městského úřadu Břeclav, odboru kanceláře tajemníka, právního
oddělení, včetně přesunutí dvou funkčních míst na pozici pracovníků komise pro
projednávání přestupků
zrušení jednoho funkčního místa na pozici pracovníků komise k projednávání
přestupků, odd. právní, odboru kanceláře tajemníka MěÚ Břeclav
žádost občanského sdružení JK U Tří Grácií se sídlem Tři Grácie 742, 690 06 Břeclav
o navýšení procentuálního plnění u poskytnuté dotace ze 17% na 50 % z celkových
nákladů projektu ve smyslu uzavřené smlouvy č.70/2006/sport ze dne 4.5.2006, jejímž
předmětem je nákup překážkového materiálu pro jezdecký sport. Poskytnutá dotace
činí 49.000,- Kč.
veřejnoprávní smlouvu mezi městem Břeclav a obcí Hrušky o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků s tím, že za výkon předmětu smlouvy
poskytne obec Hrušky ze svého rozpočtu městu Břeclav na účet města úhradu nákladů
za jeden přestupek ve výši 1.000,- Kč.
Smlouva je nedílnou součástí usnesení.
(příloha č. 15)

Rada města doporučila:
§
-

§
-

§

zastupitelstvu města ke schválení:
zřízení kontrolního výboru Zastupitelstva města Břeclavi na volební období
let 2006 – 2010 v počtu 5 členů
předsedu kontrolního výboru: delegován ČSSD
členy kontrolního výboru: Mgr. Zdeňku Bakovou
Ing. Miloslavu Marciniszynovou
Ing. Saskii Hyklovou
Ing. Petra Hynka
zastupitelstvu města ke schválení:
zřízení finančního výboru Zastupitelstva města Břeclav na volební období
let 2006 – 2010 v počtu 5 členů
předsedu finančního výboru: Ing. Františka Zugara
členy finančního výboru: Ing. Josefa Musila
Ing. Richarda Bartoše
Mgr. Richarda Zemánka
delegován ČSSD
zastupitelstvu města navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění Ing. Dagmar Adámkovou, jako zástupce města Břeclav, do
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§

§

§

§

§

§

§
§

představenstva společnosti HANTÁLY a. s., se sídlem Tovární 22, 691 02 Velké
Pavlovice
zastupitelstvu města zrušit delegování podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění panu Františku Dvořákovi, jako zástupci Ing. Dymo
Piškuly, který zastupuje město Břeclav na valných hromadách společnosti TEMPOS
Břeclav, a.s., se sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav
zastupitelstvu města navrhnout odvolání podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění Ing. Ivana Blaha, jako zástupce města Břeclav
z představenstva a p. Vlastimila Maděru z dozorčí rady společnosti TEMPOS Břeclav
a. s., se sídlem Sovadinova 2. 690 02 Břeclav
zastupitelstvu města delegovat podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění Ing. Pavla Dominika, jako zástupce Ing. Dymo Piškuly, který
zastupuje město Břeclav na valných hromadách společnosti TEMPOS Břeclav, a. s., se
sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav
zastupitelstvu města navrhnout podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění p. Radka Buka, jako zástupce města Břeclav do představenstva
a Ing. Zbyňka Humlíčka, jako zástupce města do dozorčí rady společnosti TEMPOS
Břeclav, a. s., se sídlem Sovadinova 2, 690 02 Břeclav
zastupitelstvu města revokovat své usnesení ze dne 22. 3. 2006, kterým schválilo
záměr budoucího prodeje části pozemku p. č. 5387 o výměře cca 300 m2 v k. ú.
Břeclav (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za účelem vybudování
garáží s tím, že tento prodej bude realizován nejdříve v roce 2010, a to s ohledem na
podmínky darovací smlouvy uzavřené s ministerstvem obrany ČR
zastupitelstvu města schválit záměr prodeje nově vzniklých pozemků, oddělených
geometrickým plánem č. 4173 – 133/2006 z pozemku p. č. st. 1700/1 a p. č. 5387 v
k. ú. Břeclav, a to pozemků p. č. 5387/2 o výměře 17 m2, p. č. 5387/3 o výměře 17 m2,
p. č. 5387/4 o výměře 17 m2, p. č. 5387/5 o výměře 17 m2, p. č. 5387/6 o výměře 17
m2, p. č. 5387/7 o výměře 17 m2, p. č. 5387/8 o výměře 18 m2, p. č. 5387/9 o výměře
17 m2, p. č. 5387/10 o výměře 17 m2, p. č. 5387/11 o výměře 17 m2, p. č. 5387/12 o
výměře 17 m2, p. č. 5387/13 o výměře 17 m2, p. č. 5387/14 o výměře 17 m2, p. č.
5387/15 o výměře 17 m2 a p. č. 5387/16 o výměře 17 m2
zastupitelstvu schválit prodej budovy č. p. 2927 na pozemku p. č. st. 3664 a pozemku
p. č. st. 3664 o výměře 153 m2 a dále budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 3663/2 a
pozemku p. č. st. 3663/2 o výměře 45 m2 , vše v k. ú. Břeclav, společnosti
EuroSPRINT-GASTRO, spol. s r. o., se sídlem Břeclav, Národních hrdinů 5, za cenu
300.000,- Kč, s tím, že kupující bude mít v kupní smlouvě, zřízením bezúplatného
věcného břemene, zakotvenu povinnost strpět ve svém objektu zařízení a provoz
posilovací stanice vody U Splavu
zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. st. 2507/7 o výměře 1 m2, nově
oddělené z pozemku p. č. 290/1 v k. ú. Břeclav ve vlastnictví města Břeclav, za nově
vzniklý pozemek p. č. 290/5 o výměře 1 m2, oddělený z pozemku p. č. st. 2507/6 ve
vlastnictví manželů Znamenákových. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem
č. 3943-097/2005 ze dne 27. 5. 2005, který zpracovala Ing. Morcová
zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pod garáží p. č. 1154 v k. ú. Poštorná o
výměře 22 m2, paní Zvěřinové, a to za cenu 250,- Kč/m2
zastupitelstvu města schválit uzavření dohody o zrušení věcného předkupního práva
sjednaného ve prospěch města Břeclav na objekt občanské vybavenosti bez č. p. na
pozemku p. č. st. 2173/4 a pozemku p. č. st. 2173/4 o výměře 160 m2, vše v k. ú.
Břeclav, s p. Zůlem
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zastupitelstvu města schválit výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným
členům zastupitelstva obce s platností od 1. 12. 2006 dle přílohy, která je nedílnou
součástí usnesení
(příloha č. 2)
zastupitelstvu města schválit za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města
Břeclavi, který není členem zastupitelstva, odměnu ve výši 500,- Kč za každé
zasedání, kterého se člen výboru zúčastní.
Pravidla pro vyplácení odměny:
- odměna bude vyplacena jednorázově zpětně za každé pololetí, dle předsedou výboru
předložené evidence účasti členů na zasedání.
zastupitelstvu města schválit záměr budoucího prodeje (rok 2009) budovy č. p. 672 na
pozemku p. č. 2175 a pozemku p. č. 2175 v k. ú. Charvátská Nová Ves s tím, že cena
bude stanovena podle znaleckého posudku
zastupitelstvu města schválit „Smlouvu o poskytnutí a způsobu použití veřejné
finanční podpory/dotace z rozpočtu města Břeclavi v oblasti školství na rok 2006 číslo
1/2006/školství“ Domu dětí a mládeže Břeclav, Na Valtické 727 na pokrytí mzdových
nákladů a zákonných odvodů v roce 2006 pro správce objektu ve výši 109.000,- Kč.
Výše uvedená smlouva je nedílnou součástí usnesení.
(příloha č.4)
zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2007 podle přílohy č. 1.
Příloha je nedílnou součástí usnesení.
(příloha č. 11)
zastupitelstvu města schválit paní Doležalové dohodu o úhradě dluhu ve splátkách
Uznání dluhu a dohoda o úhradě dluhu ve splátkách s paní Doležalovou je nedílnou
součástí usnesení.
(příloha č. 12)
zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006 o místních
poplatcích ve města Břeclavi, a to s účinností od 1. ledna 2007.
Vyhláška je nedílnou součástí usnesení.
(příloha č. 13)
zastupitelstvu města schválit žádost města Břeclavi o finanční podporu v částce
400.000,- Kč z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje z dotačního programu
v oblasti kultury na projekt: BŘECLAVSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI.
Celkový rozpočet projektu činí 800.000,- Kč s tím, že v případě kladného vyřízení
žádosti o finanční podporu, bude 400.000,- Kč, tj. 50 % z této částky, financováno
z rozpočtu města a zbylých 50 %, tj. 400.000,- Kč, bude financováno z rozpočtu
Jihomoravského kraje.
Projekt a žádost o finanční podporu jsou nedílnou součástí usnesení.
(příloha č. 14)

Rada města nedoporučila:
§

zastupitelstvu města s chválit záměr prodeje pozemků p. č. st. 531/13 o výměře 178
m2, p. č. st. 531/3 o výměře 248 m2, p. č. st. 529/10 o výměře 329 m2 a části pozemku
p. č. st. 529/1 o výměře cca 800 m2, všechny v k. ú. Břeclav
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Rada města stáhla z projednání:
§
§
§

materiál, týkající se zřízení věcného předkupního práva k půdním bytům v domě na
ul. Sady 28. října 9
materiál, týkající se zásad poskytování dotací, konceptu smlouvy o poskytnutí dotace a
formuláře žádosti o dotaci pro rok 2007
materiál, týkající se přidělení finančních prostředků Slováckému krúžku Poštorná na
zajištění úklidu v kulturním zařízení v objektu občanské vybavenosti Tř. 1. máje 39,
691 41 Břeclav – Poštorná v částce 14.400,- Kč včetně zákonných odvodů

Rada města vzala na vědomí:
§
§

§
§
§
§

informaci o situaci na letišti. Dopis pana Ertla je nedílnou součástí usnesení
(příloha č. 1)
informaci spol. TEPLO Břeclav s.r.o. k využití nebytového prostoru v budově
občanské vybavenosti č. p. 2747 na sídlišti Dukelských hrdinů a schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o nájmu souboru majetku vodního hospodářství a o výkonu
dalších práv a povinností“, uzavřené mezi městem Břeclav a společností TEPLO
Břeclav s.r.o. se sídlem Břeclav, Kupkova 3, dne 30.12.2002. Znění Dodatku č. 1
včetně aktualizované přílohy k této smlouvě je nedílnou součástí usnesení rady města
(příloha č. 3)
že město Břeclav je účastníkem projektu „Komunikační, monitorovací a varovný SMS
systém“
zmocnění radě města k provádění rozpočtových opatření v souladu a rozsahu s § 16
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v platném znění
předložený materiál k rozpočtu 2007 – 2009
celkovou informaci o způsobu řešení obsazení a umístní odboru sociálních věcí
k zajištění zákona o sociálních službách a hmotné nouzi platné od 1. 1. 2007

Rada města revokovala:
§

usnesení ze dne 15. 2. 2006, kterým schválila záměr pronájmu části pozemku p. č.
5387 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Břeclav za účelem výstavby maximálně 15 garáží
s tím, že konečný počet garáží a přesná výměra určená k pronájmu bude upřesněna
geometrickým zaměřením

Rada města vrátila k dopracování:
§

materiál, týkající se prodeje bytové jednotky č. 736/20 v bytovém domě č. p. 736 na
sídlišti Na Valtické 86, na pozemku p. č. st. 2103/53 v k. ú. Charvátská Nová Ves,
panu Dymáčkovi, a to za cenu 708.190,- Kč
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§

materiál, týkající se pronájmu pozemku p. č. st. 641/1 v k. ú. Břeclav o výměře
300.869 m2 za účelem provozování letiště s tím, že materiál bude doplněn o návrh
textu nové smlouvy včetně stanovení podmínek nájmu a stanovení lhůty případné
výpovědi

Rada města delegovala:
§

do funkce vedoucího týmu pro projekt REDETRAL Ing. Zbyňka Humlíčka,
místostarostu města Břeclav

Rada města jmenovala:
§

členy pracovní skupiny pro příslušná kritéria modelu CAF, a to:

Kritérium 1:
vedení a řízení
Kritérium 2:
strategie a plánování
Kritérium 3:
management
lidských
zdrojů
Kritérium 4:
partnerství a zdroje

tajemník městského úřadu, všichni vedoucí odborů, vedoucí
oddělení interního auditu, vedoucí oddělení informatiky
tajemník městského úřadu, všichni vedoucí odborů, vedoucí
oddělení interního auditu
tajemník městského úřadu, vedoucí odboru regionálního
rozvoje, vedoucí oddělení interního auditu, personalistka,
vedoucí odboru ekonomického
tajemník městského úřadu, vedoucí odboru regionálního
rozvoje, vedoucí oddělení interního auditu, vedoucí odboru
ekonomického, vedoucí odboru vnitřních věcí
Kritérium 5:
tajemník městského úřadu, všichni vedoucí odborů, vedoucí
management procesů a oddělení interního auditu, referent odboru regionálního rozvoje,
změn
referent oddělení informatiky
Kritérium 6:
tajemník městského úřadu, vedoucí odboru regionálního
zákazníci/občané –
rozvoje, vedoucí oddělení interního auditu, referent odboru
výsledky
regionálního rozvoje
Kritérium 7:
tajemník městského úřadu, vedoucí odboru regionálního
pracovníci – výsledky
rozvoje, vedoucí oddělení interního auditu, personalistka,
vedoucí odboru ekonomického
Kritérium 8:
tajemník městského úřadu, vedoucí odboru regionálního
společnost – výsledky
rozvoje, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucí odboru
životního prostředí, vedoucí oddělení interního auditu, referent
odboru regionálního rozvoje
Kritérium 9:
tajemník městského úřadu, vedoucí odboru regionálního
klíčové výsledky činností rozvoje, vedoucí odboru ekonomického, vedoucí odboru
vnitřních věcí, vedoucí oddělení interního auditu, referent
a výkonnosti
odboru regionálního rozvoje
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Rada města pověřila:
§

výkonem funkce oddávajícího při občanských sňatcích a užíváním odznaku tyto členy
městského zastupitelstva:
- Mgr. Zbyněk Chlumecký
- PhDr. Karel Křivánek
- JUDr. Marta Strušková
- PhDr. Jiří Rufer
§ radního p. Radka Buka ke konzultaci problematiky právního stanoviska v oblasti
pojištění majetku města Břeclavi
§ vedoucí oddělení interního auditu zabezpečením aktivit spojených s uplatňováním
modelu CAF

Rada města souhlasila:
§
§

s převodem částky 50.000,- Kč z provozních prostředků Základní školy Břeclav,
Komenského 2 do mzdových prostředků školy. Tato částka bude použita na vyplacení
mimořádných odměn pracovníků výše uvedené školy v závěru roku 2006.
s navýšením 3 pracovníků na odboru sociálních věcí

Ing. Dymo Piškula
starosta

Ing. Pavel Dominik
místostarosta

Zapsala: Vlasta Hanáková
Dne: 30. listopadu 2006
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