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Město Břeclav

Slovo starosty
Vážení obyvatelé Břeclavi.
Už podruhé vydáváme Výroční zprávu města Břeclavi. Tentokrát se ohlížíme za rokem 2013, ve kterém se již
naplno rozjely inves ční akce podporované dotacemi z evropských fondů. Mezi ty největší patří bezesporu
přestupní terminál Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Byli jsme posledním velkým
městem na jihu Moravy, kde terminál chyběl. A přestože se ozývaly hlasy, že poslouží především lidem
z okolních obcí, není tomu tak. Nový terminál přiblíží vlakovou a autobusovou dopravu, vytvoříme záchytné
parkoviště P+R (parkuj a jeď) a vznikne také prostor před nádražím, který bychom v budoucnu rádi přeměnili
na pěší zónu.
Naplno se v tomto roce rozjel nový kamerový dohlížecí systém, který se skutečně osvědčil. Kamery a následně
pracovníci v dohledovém centru zaznamenali stovky událos . I díky dobrým výsledkům budeme pokračovat
v rozšiřování systému tak, aby obyvatelé města měli větší pocit bezpečí. Nadále úzce spolupracujeme
s ministerstvem vnitra, které podporuje program prevence kriminality, jenž nám v Břeclavi může ještě více
pomoci.
Výroční zpráva přináší i další zajímavé informace. Představíme vám to nejdůležitější, co se v roce 2013 odehrálo
ve městě. Zaměříme se na chod samotného úřadu, zajímavé událos v Břeclavi nebo hospodaření. Nechybí
ani přehled inves c a oprav, kterých je v tomto roce opravdu velké množství.
Ani v roce 2013 nikdo nevyužil zřízený pro korupční e-mail, který je nasměrován na interního auditora,
mne a předsedu kontrolního výboru. Pokračujeme v transparentních výběrových řízeních, jejichž výsledek
může kdokoliv kontrolovat na webových stránkách města, kde zveřejňujeme počet přihlášených uchazečů,
zdůvodnění výběru i konečného vítěze. Stejně tak jsou na našich internetových stránkách dostupné informace
o konání zastupitelstva města s podrobným programem i jednotlivými přílohami. A po zastupitelstvu může
každý také vidět, jak kdo hlasoval.
Všechno důležité dění můžete sledovat v měsíčníku Radnice, který každý měsíc dostáváte do svých schránek.
Stejně tak informujeme širokou veřejnost prostřednictvím webových stránek města, Facebooku, TV Fenix,
využíváme sms zprávy a ve velké míře zasíláme skové zprávy.
Rok 2013 byl rokem inves c. Pokračovat v započaté práci budeme i nadále tak, abychom vytvářeli pro
obyvatele i návštěvníky Břeclavi příjemné a bezpečné město.

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta Břeclavi
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Základní informace o Břeclavi
Město Břeclav leží na hranici tří států – České
republiky, Slovenska a Rakouska. Díky své strategické poloze se stalo před téměř 175 lety první
zastávkou železnice v českých zemích. S m přišel
rozvoj průmyslu, který živí po dese le obyvatele
města dodnes. A to přesto, že je jih Moravy spíš
zemědělskou oblas .
Ve městě žije necelých 25 síc obyvatel, obec má
rozlohu 77,09 kilometru čtverečního. Břeclav je
však obcí s rozšířenou působnos pro dalších šestnáct obcí, ve kterých žije spolu s Břeclaví téměř
59 síc obyvatel. Samotné město má tři další místní
čás – Poštornou, Charvátskou Novou Ves a Starou
Břeclav. Díky slováckým krúžkům, které v minulos
v místních částech vznikly, žijí dál tradice, jako jsou
hody, fašanky a lidové veselice.
Město každoročně investuje do nových projektů
miliony korun. V posledních letech se snaží získat
na inves ce a opravy evropské dotace, díky tomu
tak vyroste v Břeclavi například přestupní terminál
integrovaného systému, který spojí strategickou
železniční stanici s autobusy. Peníze jdou nicméně
také do běžných oprav, jako jsou chodníky či silnice.
Výhodnou polohu má město i co se týče památek.
Samo jich nabízí hned několik. Za zhlédnu stojí
kostel Navš vení Panny Marie v Poštorné včetně
školy a fary, kostel svatého Václava v centru města, synagoga s Lichtenštejnským domem či židovský
hřbitov. Na okraji města pak lidé najdou zámeček
Pohansko, který je součás Lednicko-val ckého areálu, zapsaného na seznamu světového kulturního
dědictví UNESCO. Břeclav je tak ideálním výchozím
bodem pro výlety na kole právě po památkách, které tu zanechal rod Lichtenštejnů. Město má vlastní
muzeum s několika výstavními prostorami.
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Turis cká sezona začíná v Břeclavi v květnu, a to
otevíráním Lichtenštejnských stezek. V červnu jsou
na programu Břeclavské dny, kdy se představují
místní soubory a spolky. Konec září patří tradičně
Svatováclavským slavnostem, tedy i oblíbenému
burčáku a vínu, jež doplní nezbytný folklor.
Břeclav nabízí dobré základní a středoškolské vzdělání, své pobočky zde má i několik soukromých
vysokých škol. Jako obec s rozšířenou působnos
nabízí město nezbytnou lékařskou pomoc v podobě nemocnice a lékařské služby první pomoci. Na
území města funguje šest základních škol, devět
mateřských škol, základní umělecká škola a další
čtyři příspěvkové organizace – městská knihovna,
muzeum a galerie, sportovní zařízení TEREZA a domov seniorů. V roce 2013 se v břeclavské porodnici
narodilo 940 dě . Zemřelo 541 obyvatel města.
Město Břeclav je také zakladatelem společnoss ručením omezeným Teplo Břeclav a akcie má
v dalších čtyřech společnostech. Jsou jimi Městský
sportovní klub (31 %), Tempos (34,03 %), Hantály
(31,68 %) a Vodovody a kanalizace Břeclav (25,83 %).
Město má několik partnerských měst. Jsou jimi
slovenská Trnava a Brezová pod Bradlom, česká Lysá
nad Labem a Nový Bor, slovinské město Šentjernej,
italské Priverno, rakouský Zwentendorf, polský
Andrychów. Spolupráce je zaměřená na kulturní
ak vity, lidové tradice, školství, sport, malé a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce
orgánů veřejné správy.
Břeclav je členem Sdružení obcí regionu Lednickoval ckého areálu, Dobrovolného svazku obcí Lednicko-val ckého areálu a Sdružení obcí a měst jižní
Moravy.

Základní struktura města Břeclavi v roce 2013

9

Zastupitelstvo města Břeclavi
Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo, které má 27 členů. Zastupitelstvo projednává a schvaluje návrhy
rady města (9 členů), kontrolního a finančního výboru.
V roce 2013 byly v zastupitelstvu města zastoupené tyto strany a sdružení:

Složení Zastupitelstva města Břeclavi
ČSSD
Pro
Region
11%

ODS
SSD

22%

KDU-ČSL
ODS
26%

Perspek va pro Břeclav
KDU-SL
15%

11%

7,5%
7,5%

TOP 09
KSM
Pro region pro BƎeclav
Perspektiva
KSČM
TOP
09

Jmenné složení Zastupitelstva města Břeclavi
ČSSD:

PhDr. Alena Káňová, Ing. Jaroslav Parolek, Petr Pěček, MUDr. Anna Piharová,
MUDr. Oldřich Ryšavý, Vítězslav Vala

ODS:

PhDr. Evženie Klanicová, Ing. Luboš Krátký, Ing. arch. Anna Procházková,
PhDr. Mar n Přibáň

KDU-ČSL:

RNDr. Miloš Petrů, Fran šek Schulz, Mgr. Richard Zemánek

Perspek va pro Břeclav: Ing. Dagmar Adámková, Ing. Pavel Rouček
TOP 09:
Pro Region
– sdružení SNK ED:
KSČM:

10

Ing. Radomír Bortlík, Ing. Patricie Hanušová, MBA
Ing. Pavel Dominik, Mgr. Zbyněk Chlumecký, Libor Nazarčuk, Mgr. Zdeněk Petr,
Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil, Mar n Radkovič
Mar n Florus, Leopold Levák, JUDr. Marta Strušková

Rada města Břeclavi

starosta
MUDr. Oldřich Ryšavý
(ČSSD)

1. místostarosta
Ing. Jaroslav Parolek

Ing. Dagmar Adámková
(členka rady do 12. února 2014)

místostarosta
Ing. Luboš Krátký

Ing. Radomír Bortlík

Ing. arch. Anna Procházková

místostarosta
Mgr. Richard Zemánek
(od 19. září 2013)

PhDr. Alena Káňová

RNDr. Miloš Petrů
(místostarosta do 18. září 2013)
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Výbory Zastupitelstva města Břeclavi
Zastupitelstvo města zřídilo jako své inicia vní a kontrolní orgány výbor kontrolní a finanční.

Výbor kontrolní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Pavel Dominik
Vítězslav Vala, Mar n Florus
Bc. Petra Říhová
Ing. Stanislav Blažej, Vít Kouřil, Marie Fatěnová, PhDr. Mar n Přibáň

Výbor finanční:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Radomír Bortlík
Ing. Jaroslav Válka, Leopold Levák
Ing. Ladislav Vašíček
Ing. Marek Baránek, Ing. Aleš Nešpor, Ing. Jaromír Klíma, Milan Pospíšil

Komise Rady města Břeclavi
Inicia vními a poradními orgány rady města jsou komise, které se scházejí několikrát ročně.

Komise rozvoje a cestovního ruchu:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Mgr. Miroslav Čapka
Ing. Markéta Sýkorová, Jitka Petrů
Ing. Zdeněk Mrlák
Mgr. Dagmar Gasnárková, Vítězslav Vala, Ing. Stanislav Pluháček, Tomáš Růžička,
Fran šek Schulz, Ing. Jaromír Klíma, Libor Nazarčuk, JUDr. Marta Strušková,
Ing. Pavel Šindelář

Komise výstavby a územního plánování:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. arch. Anna Procházková
Ing. arch. Zdeněk Miklín, Ing. Zdeněk Urban
Ing. Lenka Raclavská
Marie Bílková, Ing. arch. Dagmar Bowyer, Zdeněk Hrdlička, Ing. Milan Král,
Ing. arch. Petr Nešpor, Ing. arch. Mar n Ondrouch, Ph.D., Ing. Miroslav Procházka,
Ing. arch. David Přikryl, Jiří Třináctý, DiS., Ing. Jaroslav Válka

Komise sociální a zdravotní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:
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Petr Pěček
Milada Volejníková, Bc. Dalibor Labuda
Mgr. Dagmar Gasnárková
Bc. Alena Andělová, DiS., PaedDr. Karel Bílek, Ing. Vladimíra Blažková,
Zdeňka Kujová, Bc. Dalibor Labuda, MUDr. Bohumila Majtanová, Kamila Rausová,
Jindra Seigertschmidová, Bc. Zdeněk Švarc

Komise sportovní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Mgr. Richard Zemánek
Fran šek Juřica, Ing. Richard Bartoš
Vlasta Hanáková
Jan Nejezchleba, Petr Pěček, Jana Šlancarová, Ing. Radim Salay, Ing. Ivan Rylich,
Mgr. Jiří Tichý, Mgr. Zdeněk Chlumecký, Zdeněk Přibyl, Magdalena Sedláková,
Šárka Dobiášová

Komise kulturní:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Vítězslav Vala
Radek Pudelka, PhDr. Milan Blažek
Radka Kobrová
Mgr. Marta Ondrášková, Zdeněk Němec, PhDr. Evženie Klanicová, Fran šek Schulz,
Svatava Rudolfová, Libuše Vojteková, Mar n Radkovič, Adriana Lehutová,
Zdeněk Filípek

Komise seniorů:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Jan Krátký
Petr Pěček, MUDr. Bohumila Majtanová
Mgr. Zdeněk Janíček
Ing. Jaromír Klíma, Ing. Luboš Krátký, MUDr. Ivana Laucká, Jiřina Lhotská,
Tomáš Mráz, Václav Pešek, Miroslav Chromý st., Radka Vymyslická

Komise majetková
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Pavel Šagát
Mgr. Jiří Tichý, Ing. Michal Stehlík
Simona Buzrlová
Ing. Miroslav Procházka, Mgr. Jitka Kocábová, Jan Hájek, RSDr., Fran šek Dvořák,
Mgr. Dagmar Gasnárková, Marie Fatěnová, Bc. Mar n Trojan, BSc., Zdeněk Cypris,
Ing. Marek Baránek, Miroslav Chromý ml.

Komise školská:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

PhDr. Mar n Přibáň
PaedDr. Karel Bílek, RNDr. Miloš Petrů
Alena Olejníková
Bře slav Barnet, Ing. Hana Hřebačková, Mgr. Richard Zemánek,
Mgr. Blanka Mikýsková, Ing. Pavel Rouček, Mgr. Zbyněk Chlumecký,
PhDr. Leo Čuda, Mgr. Šárka Čeperová, Mgr. Ivana Filipská, Ing. Vilém Závodný

Komise životního prostředí:
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové komise:

Ing. Bořivoj Pokorný
Ing. Radim Salay, Dr. Ing. Raymond Asuquo, MBA
Ing. Miroslava Hanáčková
Petr Pěček, Ing. arch. Dagmar Bowyer, Ing. Pavel Dominik, Ing. Vladimír Giláni,
Jaromír Hanák, Ing. Jaroslav Hladík, Fran šek Ličman, Ing. arch. Zdeněk Miklín,
Ing. Jaroslav Válka, Ing. Vra slav Nakvasil, Ph.D.
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Komise k projednávání přestupků:
Předseda:
Členové komise:

Zdeněk Ošlejšek, Mgr. Marcela Dokoupilová, Mgr. Radim Hübner,
JUDr. Roland Vlašic
Naděžda Blažejová, Jan Kachyňa, Milan Vojtek, Bc. Erik Vája, Ing. Zdeněk Doležel,
JUDr. Pavel Štěpaník, Bohumila Strbáčková, PhDr. Milan Blažek, Fran šek Juřica,
Bc. Dalibor Labuda, Mgr. Michaela Vavříková, Mgr. Marcela Dokoupilová,
Mgr. Radim Hübner, Zdeněk Ošlejšek

Poradní sbor starosty města pro hospodářský rozvoj
Předseda:
Tajemník:
Členové:

Ing. Pavel Rouček
Ing. Jana Šupová
MUDr. Oldřich Ryšavý, Ing. arch. Anna Procházková, Ing. Fran šek Fabičovic,
Ing. Fran šek Pálka, Ing. Jaroslav Válka, Ing. Josef Bendl, Ing. Radomír Bortlík

Poradní sbor starosty města pro sociální oblast
Předseda:
Tajemník:
Členové:
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Ing. Jaroslav Válka
Mgr. Zdeněk Janíček
Ing. Jaromír Klíma, Ing. Marcela Pardovská, Ing. Richard Bartoš

Vyhlášky, nařízení a řády vydané v roce 2013
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (č. 4/2012)

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi,
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
města Břeclav č. 8/2008 o místním poplatku
ze vstupného (č. 2/2013)

Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo v listopadu
roku 2012 vyhlášku, kterou zavedlo místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se rozšířil okruh poplatníků.
Platnost vyhlášky je od 1. ledna 2013.

Zastupitelstvo města se rozhodlo v polovině roku
zrušit poplatek ze vstupného. Povinnost pla t poplatek ze vstupného (10 % z celkového vybraného
vstupného sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li
v ceně obsažena) měli pořadatelé prodejní či reklamní akce.

Poplatek za komunální odpady pla fyzická osoba:

Od poplatku byli osvobození pořadatelé charita vních akcí a neziskové organizace. Vzhledem k tomu,
že ve městě se konají akce jako veletrhy, burzy sběratelského charakteru, farmářské trhy, výprodejové či
reklamní akce, na kterých se vstupné nevybírá, byla
vyhláška zbytečná.

1. která má v Břeclavi trvalý pobyt,
2. která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, nacházející se na území města Břeclavi, ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu,
3. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt v Břeclavi na dobu delší 90 dnů,
4. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území ČR pobývá na území ČR v Břeclavi přechodně po dobu delší 3 měsíců,
5. pobývající na území města Břeclavi, které byla
udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Obecně závazná vyhláška o poplatku
ze psů (č. 5/2012)
Ve vyhlášce je nově upravená ohlašovací povinnost
a zejména odpovědnost za zaplacení poplatku. Jedná
se o ustanovení, podle něhož je-li poplatník v době
své poplatkové povinnos nezle lý, odpovídá za zaplacení nejen poplatník, ale i jeho zákonný zástupce,
a to společně a nerozdílně. Platnost vyhlášky je od
1. ledna 2013.

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi,
kterou se stanoví školské obvody základní
škol zřízených městem Břeclav a část
společného školského obvodu základní
školy zřízené městem (č. 1/2013 a 7/2013)
Město touto vyhláškou stanovilo spádové oblas školám pro povinné přije žáků k plnění povinné školní
docházky. Povinnost se vztahuje na školy, rodiče dě
mohou i nadále vybírat jakoukoliv školu. Pouze ve
svém spádovém obvodu však mají zaručené přije .
Město je nově rozděleno do pě školských obvodů.

Obecně závazná vyhláška o stanovení
koeficientů pro výpočet daně z nemovitos
na území města Břeclavi (č. 8/2013)
V důsledku poklesu počtu obyvatel Břeclavi pod 25
síc podle posledního sčítání obyvatel v roce 2011
došlo ke snížení daně z nemovitos u majitelů bytů
samostatně zapsaných v katastru nemovitos . Nově
se sazba daně přepočítává v roce 2013 koeficientem
2, za mco dříve to bylo 2,5. Z toho důvodu získalo
město do svého rozpočtu asi o 2 miliony korun méně.
Nová obecně závazná vyhláška vrací koeficient pro
výpočet daně z nemovitos na území města Břeclavi
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před rok 2013 s účinnos od 1. ledna 2014. Důvodem je možná diskriminace ostatních majitelů nemovitos .

Nařízení města Břeclavi, kterým se mění
nařízení města Břeclavi č. 2/2011, kterým
se vymezují oblas města, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání silničního motorového
vozidla jen za sjednanou cenu (č. 9/2012)
Toto nařízení rozšířilo vymezené úseky o ulici Čermákova.

služeb je stanovena nejdříve od 7.00 hodin, ve dnech
předcházejících dnu pracovního klidu nejpozději do
24.00 hodin, v ostatních dnech nejpozději do 22.30
hodin. Do uvedené doby se započítává i doba nezbytného úklidu.
Tržní řád obsahuje i jednoznačné a přesné vymezení
restauračních zahrádek.
Vypuštěna je nově povinnost provozovatelů v zimních měsících vlastními silami anebo na vlastní náklad udržovat celou plochu tržního místa tak, aby
nevzniklo nebezpečí úrazu.

Nařízení města Břeclavi, kterým se vydává
Tržní řád (č. 3/2013, 5/2013, 6/2013)

Znění zakazující pochůzkový a podomní prodej je
doplněné o informaci, že tyto prodeje jsou zakázané
s ohledem na převažující veřejný zájem spočívající
v zajištění bezpečnos ve městě.

Tržní řád nově řeší restaurační zahrádky: restaurační
zahrádky je možno provozovat při splnění požadavků
právních předpisů na celém území města Břeclavi,
a to celoročně. Doba prodeje zboží a poskytování

Do seznamu tržních míst je nově zařazeno Pohansko
a parkoviště u kostela v Poštorné.
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Nejdůležitější událos v Břeclavi v roce 2013
LEDEN
Břeclav se představila ve Výletních novinách
Lednicko-val ckého areálu

trubního vystrojení úpravny vody. Stejně tak dochází
k opravě elektrotechnického zařízení. V jímacím
území I (Charvátské) budou provedeny nové jímací
a pozorovací vrty, nové potrubí násosek přivádějících vodu do sběrné studny a nové kabely pro přenos hladiny průtoků z jednotlivých vrtů. U jímacího
území II (Hlohovské) je navržena jen sanace násosek
a výtlačného potrubí. Změnou prochází také budova
úpravny.

Tři králové vybrali rekordní částku

Břeclav se podruhé připojila k projektu Výletních novin, tentokrát se představila v rámci obcí Lednickoval ckého areálu. Křest výletních novin se odehrál na
veletrhu cestovního ruchu GO a Regiontour v Brně za
účas starostů, místostarostů a zástupců dotčených
obcí. Čtyřiadvace stránkové výletní noviny vyšly
v nákladu pětaosmdesát síc kusů.

Úpravna vody v Kančí oboře prochází
zásadní rekonstrukcí
Úpravna vody Kančí obora v Břeclavi, jež je součás
skupinového vodovodu zásobujícího pitnou vodou
město Břeclav včetně místních čás Charvátská Nová
Ves a Poštorná a obce Ladná a Podivín, prochází
náročnou rekonstrukcí. Společnos Vodovody a kanalizace Břeclav se na potřebnou opravu podařilo sehnat téměř 270 milionů korun z Fondu soudržnos
a dalších téměř 16 milionů ze Státního fondu životního prostředí. Sama společnost se podílí necelými
dvaatřice miliony korun.
Hlavním důvodem rozsáhlé rekonstrukce je špatný
stav technologie úpravy vody, která je po čtyřice letém provozu schopná v potřebných parametrech
upravit pouze množství vody pohybující se kolem
jedné poloviny výkonu úpravny.

Šestatřicet pokladniček a v nich rekordních 135 032
korun. Tak vypadal výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013
v Břeclavi. Koledníci vybrali o téměř čtyřicet síc
korun více než rok před m. Peníze půjdou především
na pomoc lidem ve městě, například část na opravu
střechy v domově svaté Agáty.

ÚNOR
Zastupitelé dali zelenou smíru s Ladnou
Dlouholetý spor mezi Břeclaví a její bývalou čás
Ladnou uzavřeli v únoru 2013 zastupitelé. Ti na svém
zasedání odhlasovali návrh obce Ladná o narovnání.
Výsledkem tedy byla velká nula. Obě obce stáhnou
žaloby a stav zůstane takový, jaký byl při rozdělení.
Dohoda městu ušetřila peníze i za soudní stání, poplatky, práci právního zástupce a další soudní výlohy.
Což byl až milion korun. Pro dohodu hlasovalo dvacet zastupitelů, čtyři se zdrželi, jeden byl pro .

Součás rekonstrukce je kompletní rekonstrukce
a modernizace stávající technologické linky a po17

Domov seniorů má nového ředitele
Novým ředitelem Domova seniorů Břeclav se stal
Ing. Jaroslav Válka. Rada města jej jmenovala s nástupem od čtvrtka 21. února 2013. Ve funkci nahradil
Danu Botkovou. Důvodem jejího odvolání bylo pozdní podání žádos o dotaci u ministerstva sociálních
věcí, kvůli němuž musel domov přejít do úsporného
režimu.

Už podesáté se před poštorenským kostelem sešly
desítky masek. V únoru se tam to ž pod hlavičkou
Koňarů konal oblíbený fašank. Nechyběly tradiční
masky, například výběrčí daní či smrtka, překvapením bylo například velké žluté kuře. Za doprovodu
hudby prošly masky Poštornou, zastavily se u několika domů, kde je čekalo pohoštění. Nakonec se
všichni sešli v tamním kulturním domě, kde o půlnoci
pochovali basu a zahájili půst před Velikonocemi.

Do Dyje se ponořili zimní plavci
Přes sto zimních plavců se v únoru ponořilo do Dyje
v areálu Nad Splavem při již tradiční akci Břeclavský
bobr. Na tra ch 100, 250, 500, 750 a 1000 metrů
ženy i muži všem přihlížejícím ukázali, že jim studená voda nedělá sebemenší problém. Vzduch měl sice
osm stupňů Celsia, voda však byla těsně nad nulou.
Tentokrát měli více práce záchranáři, když museli pomáhat nejstaršímu účastníkovi, jemuž se zamotala
noha do provazů bójky. Vše ale dopadlo dobře a zimní plavci odjížděli z Břeclavi spokojení.

BŘEZEN
Město ocenilo učitele mateřských,
základních i středních škol

Starosta Oldřich Ryšavý však bývalé ředitelce poděkoval za její mnohaletou práci. Od nového ředitele
město očekává ekonomickou stabilizaci domova
seniorů.

Fašank v Poštorné zahájil půst

Při příležitos Dne učitelů ocenil starosta Oldřich
Ryšavý šestnáct břeclavských pedagogů. Za kvalitní
práci při výchově a vzdělávání dě , žáků a studentů
mateřských, základních a středních škol převzali učitelé plaketu Jana Amose Komenského při slavnostní
ceremonii v synagoze.
Mezi oceněnými byli: Mgr. Ludmila Darmovzalová (bývalá učitelka ZŠ a MŠ Kupkova), Mgr. Jiřina Bartošicová
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(bývalá učitelka ZŠ Slovácká), Josef Kornfeil (bývalý
učitel a zástupce ředitele ZUŠ Břeclav), Mgr. Alois
Michálek (bývalý učitel Obchodní akademie Břeclav),
Mgr. Rudolf Kurka (učitel SPŠ E. Beneše), Mgr. Stanislav
Zajíc (bývalý učitel SPŠ E. Beneše), Mgr. Jitka Šaierová
(ředitelka ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky), PeadDr. Igor Huleja
(ředitel ZŠ a MŠ Kupkova), Zdeňka Pustková (učitelka MŠ Slovácká), Jitka Rišicová (učitelka MŠ Hřbitovní), Mgr. Dagmar Malinová (učitelka ZŠ Slovácká),
Mgr. Ludmila Dobešová (učitelka ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky), Mgr. Zuzana Pappová (učitelka ZŠ Komenského),
Mgr. Zdeňka Pláteníková (učitelka ZŠ Komenského), Mgr. Ivana Hemalová (učitelka ZŠ Na Val cké),
Mgr. Marta Zajíčková (zástupkyně ředitelky ZŠ Na
Val cké).

videlně od roku 1996, v roce 2013 ji podpořilo přes
460 českých, moravských a slezských obcí, městských čás a krajů.

Rada města přivítala prvního občánka
roku 2013

Nejlepším sportovcem Břeclavska
se stala atletka Malariková
Anketu o nejlepšího sportovce Břeclavska za rok
2012 vyhrála atletka břeclavské Lokomo vy Markéta
Malariková, stříbrná skončila krasobruslařka Lucie
Myslivečková a tře byl brankář MSK Břeclav a zároveň nejlepší fotbalista okresu Lukáš Prokop.
Mezi žáky zvítězil stolní tenista MSK Břeclav Jan
Vašíček, mezi dorostenci dominoval atlet Lokomo vy Břeclav Radek Juška. Trenérkou roku byla zvolená
Věra Krásná, která vede judisty. Ocenění za dlouholetou práci převzal veslař Fran šek Pa ovič.

Radní města přivítali na svém březnovém zasedání
prvního břeclavského občánka narozeného v roce
2013. Jan Karel Zámečník se narodil brzy ráno 3. ledna
v břeclavské porodnici a vážil 3,8 kilogramu a měřil
52 cen metrů. Chlapeček je druhým dítětem manželů Jana a Jany Zámečníkových. Radní celé rodině popřáli hodně štěs , zdraví, rodinné pohody a předali
rodičům několik darů.

Žákovskou kategorii kolek vů vyhrály břeclavské
moderní gymnastky, dorostu a juniorům kralovali
veslaři SVK Břeclav a mezi dospělými byly nejlepší
stolní tenistky MSK Břeclav.

DUBEN
Starosta ocenil osobnos města

Vlajka pro Tibet opět vlála nad úřadem.
Vyvěsili ji studen
Studen břeclavského gymnázia spolu s místostarostou města Lubošem Krátkým vyvěsili před radnici vlajku Tibetu. Břeclav se tak připojila do kampaně Vlajka pro Tibet, v rámci níž vyjádřila solidaritu
s Tibetem. Česká republika se zapojuje do akce pra19

Devět lidí obdrželo z rukou starosty Oldřicha Ryšavého
ocenění za významnou práci pro město. Mezi oceněnými byli městš policisté, dobrovolní hasiči a další
významné osobnos města. Slavnostní akt se konal
v synagoze a cenu starosty převzali strážníci Bc. Libor
Büchler, Ludvík Meissner, Petr Straka a Radim Lidinec,
hasiči Vojtěch Škrobáček a Roman Hanák. Ocenění
získali také veslař Antonín Malinkovič, MUDr. Miroslav
Kadaňka a folklorista Fran šek Šulák.

Do výběrového řízení se zapojilo třináct firem, hned
pět z nich nabídlo cenu bez DPH do padesá milionů
korun. Stavba bude rozdělená na výstavbu terminálu
a okružní křižovatky, na kterou se nevztahuje dotace.

Do Břeclavi se vrá lo pivo.
Nový pivovar představil logo

Cena přestupního terminálu šla dolů

Do Břeclavi se téměř po dvou desítkách let vrá l pivovar. S opravou poničeného areálu pod břeclavským
zámkem začala společnost Zámecký pivovar Břeclav
již v roce 2012, v dubnu se pak pivovar představil veřejnos novým logem. V té době už také začal s vařením piva, které lidé ochutnali poprvé v květnu pod
názvem Kanec a Delegát.

Nevybuchlá munice stále ohrožuje.
Starosta požádal o pomoc

Výstavbu nového přestupního terminálu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
odstartovala Rada města Břeclavi. Ta schválila výběr dodavatele, kterým se stala s nejnižší nabídkou
57 382 652 korun s DPH firma Strabag, a. s. Tabulková cena celého projektu se pohybovala kolem
120 milionů korun. Výběrovým řízením se snížila
o polovinu.
Podepsáním smlouvy a poklepáním na základní
kámen začala stavba symbolicky v dubnu. Hotové
musí být práce na terminálu i okružní křižovatce do
15. září 2014.
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Osmašedesát let po skončení druhé světové války
má Břeclav stále problémy s nevybuchlou municí.
Muniční areál, který na začátku války postavili v Poštorné v Bořím lese Němci a ve kterém se vyráběly
dělostřelecké granáty střední a velké ráže a munice
do velkorážních a pro letadlových kanónů, na sklonku války vyhodili Rusové do povětří. Do okolí areálu
tak byly rozmetané desítky síc nábojů různé ráže.
Vedení města vnímá Boří les jako vážné bezpečnostní riziko nejen pro obyvatele Břeclavi, ale všechny
návštěvníky Lednicko-val ckého areálu. K poslednímu vážnému zranění došlo na podzim roku 2012, kdy
se zranil člověk při neodborné manipulaci s výbušninou ve svém domě. O problému promluvil starosta také na výjezdní poradě krajské rady v Mikulově.
Navíc požádal o pomoc i hejtmana Jihomoravského
kraje Michala Haška a jednal i se zástupci Lesů České
republiky. Právě tato zásadní organizace je však dlou-

hodobě bez generálního ředitele, který by mohl ve
věci ak vněji rozhodovat.

KVĚTEN
Dopravní analýza nas nila řešení v centru

Do Břeclavi zavítal konzul Ruské federace
Osmašedesáté výročí osvobození Břeclavi si v dubnu připomněly v parku u sochy rudoarmějce desítky
lidí. A to včetně generálního konzula Ruské federace
Andreje Jevgenjeviče Šaraškina, který do města a jeho
okolí zavítal na celodenní návštěvu. Kromě vzpomínkové akce v parku se zúčastnil také pietního aktu na
městském hřbitově.

Neutěšený stav dopravy ve městě byl důvodem k tomu,
aby si Břeclav nechala zpracovat dopravní analýzu.
Tu pro město vyhotovilo Centrum dopravního výzkumu, které je veřejnou výzkumnou ins tucí a jedinou
dopravní vědecko-výzkumnou organizací v působnos ministerstva dopravy.
Analýza se týkala úseku od poštorenského kostela
po křižovatku ulic Sovadinova, Lidická a Na Pěšině.
Tohoto úseku se to ž dotýká hned šest problema ckých křižovatek. Studie navrhuje výstavbu kruhové
křižovatky v Poštorné, zjednosměrnění čás náměs
T.G. Masaryka, čímž by došlo ke zrušení jedné křižovatky a lepšímu průjezdu, nebo posunu odbočovacích pruhů.
Výsledky studie mohou zájemci najít na webových
stránka města Břeclavi.

Cyklisté otevřeli Lichtenštejnské stezky.
Už podeváté
Konzul využil svého pobytu v Břeclavi také k návštěvě
Alca plastu a následně poobědval s dalšími podnikateli z Břeclavi a okolí, kteří obchodují s Ruskem. Akce
zaš těná Okresní hospodářskou komorou, které se
zúčastnili zástupci společnos VHS Břeclav, Gumotexu, Transrollu, Mau ngu Val ce, Alca plastu a také
SPA hotelu Miroslava, otevřela dveře k dalším jednáním. Generální konzul to ž kromě pomoci s vyřízením potřebných pracovních víz navrhl i další možné
setkání.

Více než sícovka cyklistů si na začátku května nenechala ujít tradiční Otevírání Lichtenštejnských stezek.
Sraz u kostela v Poštorné doplnil výstup na věž, ze
které je nádherný rozhled do okolí. Zájemci se mohli
v rámci Pálavského okruhu svézt historickým vlakem
taženým parní lokomo vou Šlech čnou.

Lesy se pus ly do revitalizace u Kančí obory
Lesy České republiky se v dubnu pus ly do revitalizace oblas mezi zimním stadionem a úpravnou vody
v Kančí oboře. Došlo k těžbě přestárlého topolového
porostu, suchých stromů a odumírajících jasanů na
ploše 1,55 hektaru. V létě se pak společnost pus la
do obnovy Pivovarského járku, jehož koryto již bylo
místy úplně zanesené.
V břeclavském parku otevřel velký milovník cyklis ky
Josef „Faťa“ Grbavčic nové muzeum.
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Břeclavané si vyhráli Rákosníčkovo hřiště
Obyvatelé města hlasovali v soutěži o Rákosníčkovo
hřiště společnos Lidl Česká republika a díky jejich
podpoře se Břeclav umís la na čtvrtém místě v hlasování ve své kategorii. Na konci června hřiště v areálu
bývalého cukrovaru slavnostně odemknul Michal
Nesvadba.
Zástupcům firmy se nejvíce líbil areál bývalého cukrovaru, kde by postupně mělo dojít k obnově, vybudování cyklis cké stezky a k přidání dalších zajímavých
ploch pro sport i relaxaci. Hřiště za 1,5 milionu korun
město doplnilo úpravou nejbližšího okolí a novým
chodníkem.

Břeclav, Jihomoravský kraj a ŘSD podepsaly
memorandum o obchvatu
Dohodu o spolupráci mezi městem Břeclav, Jihomoravským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
podepsali v červnu hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, starosta Břeclavi Oldřich Ryšavý a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David
Čermák. Dohoda se týká přípravy a výstavby silnice
I/55, tedy obchvatu města Břeclavi.

Výtvarníci otevřeli další umělecký salon
Třicítka umělců se představila lidem na druhém Břeclavském uměleckém salonu v prostorách haly bývalého cukrovaru. Mezi vystavovateli byli Češi, Slováci
i Rakušané. Zájemci viděli rozměrná plátna, plas ky,
keramiku či kombinované techniky.

Břeclavš sportovci brali medaile
Stříbro z juniorského mistrovství Evropy v běloruském Minsku přivezli v květnu veslaři SVK Břeclav
Jakub Starnovský a Lukáš Helešic. Mladíci pak dokázali dojet dokonce pá na litevském mistrovství
světa, což je nesmazatelně zapsalo do historických
tabulek.

Ředitelství silnic a dálnic ČR má pro obchvat Břeclavi
platné územní rozhodnu , na základě kterého může
připravovat stavbu. Navíc pro ŘSD ČR se obchvat
města stává jednou z priorit. Obchvat je pro Břeclav
životně důležitý, vytvoří se tak alterna vní cesta pro
průjezd městem.

Dobrovolní hasiči se sešli s kolegy
ze Slovenska. Na cvičení

Zlato opět přivezl mladý minibiker Petr Jadrný, jenž
se účastnil společného mistrovství Česka a Slovenka
a stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex dokázaly
porazit své soupeřky z Hodonína v české extralize
a díky tomu putoval pohár do Břeclavi.

ČERVEN
Břeclav navš vil obchodní rada Ruské federace
Po návštěvě konzula zavítal do Břeclavi také obchodní
rada Ruské federace Alexandr Vladimirovič Turov.
Ten se sešel s osmi zástupci velkých zaměstnavatelů
z Břeclavi i blízkého okolí, kteří s Ruskem již obchodují.
Přesto ale potřebovali v několika věcech poradit.
Otázky se týkaly například víz, cer fikací, ale i lázeňství.
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Na pět desítek dobrovolných i profesionálních hasičů
z České i Slovenské republiky, vodní záchranáři, městš policisté. Areál Na Vodě v Břeclavi hos l společné
mezinárodní cvičení v rámci projektu SOS.ra – Slovensko-český pro povodňový záchranný modul. Ten

je podpořený z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
Hasiči i záchranáři se sešli na společném cvičení, jehož náplní bylo předvedení a prak cké odzkoušení
techniky, kterou jednotlivé sbory disponují. Dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavi, díky projektu získají
nové hasičské auto a krizový štáb města dostane potřebnou technikou.
Starobřeclavané předvedli spolu s Poštorany a za
asistence kolegů ze slovenského Dobrovolného hasičského sboru POLE pro povodňové stěny.
Vodní záchranáři spolu s profesionálními hasiči pak ukázali funkci norných stěn, firma Gumotex představila
stany, pro povodňové zábrany a dekontaminační
jednotky. Nechyběla také krátká prezentace systému
detekce lesních požárů.

Město i jeho obyvatelé ale pomáhali zatopeným obcím. Do Čech vyjely jednotky dobrovolných hasičů
i vodní záchranáři. Zastupitelé odsouhlasili poskytnu daru obcím Budiměřice a Křešice ve výši padesát
síc korun pro každou z nich. Obyvatelé města pak ve
spolupráci s Diakonií Broumov poslali do zatopených
oblas oblečení, přikrývky a další potřebné věci.

Cyklo-běžci bojovali pro drogám. I v Břeclavi
Informovat dě o problema ce drog se snaží už jedenáct let Cyklo-běh za Českou republiku bez drog.
I v roce 2013 zavítali představitelé této akce do Břeclavi, kde se setkali s vedením města, a Břeclav se tak
opět přidala k těm, kdo jasně říkají drogám ne.

Dny města nabídly pestrý program

Partneři projektu, dobrovolníci z DHZ POLE, v Břeclavi předvedli nasazení vlastní těžké techniky. Tedy
speciální tahač a obojživelný transportér.

Velká voda zasáhla město jen okrajově.
Břeclav pomáhala

Druhá polovina června nabídla Břeclavanům pestré
sportovní i kulturní vyži . V rámci Dnů města Břeclavi mohli během čtrnác dnů zavítat na mnoho
zajímavých akcí.
Muzeum uspořádalo doprovodnou akci k výstavě
Merkuru pod názvem Vezmi tátu na Merkur, pod
zámkem vystoupila skupina Divokej Bill, lidé mohli
zavítat do restaurací na regionální speciality.

Deš vé jarní počasí přineslo zvýšení hladiny řeky
Dyje. Z důvodu řízeného odtoku vody z Novomlýnských nádrží se zvýšil stupeň povodňové ak vity na
dvojku a došlo k zaplavení některých úseků cyklostezek.

Pod zámkem se konal další ročník pivního manifestu, na Dyji závodily dračí lodě, v Charvátské Nové
Vsi pořádali oblíbený závod kol s pevným převodem
O dušu. Obyvatelům i návštěvníkům města se představil Zámecký pivovar. Kromě toho se konalo několik zajímavých výstav, do Lednice jel parní vlak a vše
zakončil koncert v kostele sv. Václava.

Rada města Břeclavi schválila nařízení, na základě
kterého byl dočasně omezený vstup do lesů v oboře
Soutok, a to v zájmu ochrany obyvatel i zvěře.
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ČERVENEC
Šperky i cyklisté připomněli příchod
sv. Cyrila a Metoděje

kina Koruna folklor a v neděli odpoledne na schodech Kulturního domu Delta pokračovalo Kulturní
léto na schodech.

Břeclav se připojila k Asociaci měst pro cyklisty
Hned několik akcí připravilo město k připomínce
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje. Pět dní
mohli lidé na zámečku na Pohansku navš vit ojedinělou výstavu originálních šperků z období Velké
Moravy. Výstavu provázela mimořádná bezpečnos
opatření a nenechaly si ji ujít stovky lidí z celé republiky. Mezi vystavenými exponáty byly stříbrné
náušnice, gombíky nebo prsteny, které vůbec poprvé
opus ly trezor.

Město Břeclav se svým podpisem připojilo k Asociaci
měst pro cyklisty. Za město podepsal zakladatelskou
lis nu místostarosta Luboš Krátký.
Cílem asociace je dlouhodobá podpora cyklis cké
dopravy.

Do oslav se zapojili také cyklisté, kteří se vydali na
jízdu po Velkomoravských stezkách. Na Pohansku
pro ně program připravila skupinka zabývající se
životem Slovanů.

Asociace měst pro cyklisty si klade za cíl prosazování
legisla vních změn, které pomohou rozvoji cyklodopravy.
Více informací se mohou zájemci dozvědět na webových stránkách www.cyklomesta.cz.

ENVI kavárny nabídly zábavu i poučení, hudba
zněla u Kapra, na schodech i u Koruny

V domech bude bezpečněji. Pomoc
nabídnou domovníci

ENVI kavárny, středy U Kapra, folklorní soboty, kulturní léto na schodech, kurz lidových tanců. V Břeclavi s prázdninami odstartovaly i pravidelné akce, které
mají v kalendáři po celé dva měsíce své pevné místo.
A nabídly poučení, zábavu i oddych.

Čtyři domovníci začali v červenci pomáhat strážníkům v městských domech v Riegrově ulici a v Domě
s pečovatelskou službou. Břeclavská radnice využila
dalšího preven vního projektu ministerstva vnitra
a díky dotaci zlepší stav sousedských vztahů i majetku města.

Vůbec poprvé mohli lidé zavítat do environmentálních
kaváren v kině Koruna, které připravila biosférická
rezervace Dolní Morava. Zájemci se dozvěděli něco
o etymologii, ptačí oblas i samotném ptactvu na
Břeclavsku, biosférické rezervaci, komárech, Lednickoval ckém areálu, rybářství, hospodaření Lichtenštejnů.
V hospůdce Pod Zámkem se konala pravidelná středeční vystoupení kapel, v sobotu v podvečer zněl od
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Projekt reaguje na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek, posílit osobní odpovědnost obyvatel za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem.
Domovníci se nejdříve sešli na městském úřadu se
školitelem z ministerstva vnitra, asistenty prevence
kriminality, vedením městské policie a hasiči. Ná-

sledně se setkali s obyvateli dotčených domů, aby se
představili, vysvětlili jim svoji úlohu a začali společně
všichni pracovat na zlepšení života v daných lokalitách.

SRPEN

Hned několik lidí položilo prezidentovi otázky týkající
se například poli cké situace. Miloš Zeman poté zavítal přímo na radnici, kde jej přivítali zástupci firem,
společenských či poli ckých organizací. Prezident
předal městu stuhu k praporu, odvezl si pak i pivní
speciál z místního pivovaru. Doprovázel jej hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Břeclav v mobilu. Aplikace už jede naplno
Břeclav vyšla vstříc uživatelům chytrých telefonů. Několik měsíců testovalo Turis cké informační centrum
Břeclav novou aplikaci nabízející obyvatelům města
a turistům všechny důležité informace o městě.
Průvodce městem je určený pro chytré telefony
s operačním systémem Android a pro iPhony a iPady.
Obsahuje turis cké informace, otevírací doby památek, interak vní mapu města, přehled služeb, jako
jsou například restaurace či ubytování, py na výlety
a další zajímavos .

Novým místostarostou se stal Richard Zemánek,
nahradil Miloše Petrů
Místostarosta Miloš Petrů rezignoval v září ze zdravotních důvodů na svou funkci. V té jej vystřídal jeho
kolega z KDU-ČSL Richard Zemánek. Stejně jako on
má v gesci kulturu, sport a školství ve městě.

Břeclav má nové muzeum.
Věnuje se starým rádiům

Odkaz pro stažení aplikace z Google play: h ps://
play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.
projects.A0001

ZÁŘÍ
Břeclav navš vil prezident republiky
Miloš Zeman. Setkal se s lidmi

Desítky starých rádií mohou lidé obdivovat v nově
vzniklém muzeu pod břeclavským zámkem. V budově bývalého autokempu jej otevřel Karel Kříž, který
propadl kouzlu rádií, hlavně těch vyrobených před
rokem 1946. Otevřeno je každý víkend podle zájmu
návštěvníků.

Řezbáři se pus li do práce před gymnáziem.
Výtěžek aukce šel U lisu

Na konci září zavítal prezident České republiky na
několikadenní návštěvu Jihomoravského kraje. Jednou z jeho zastávek byla i Břeclav, kde se setkal na
prostranství před kinem Koruna s občany města.
Obyvatelé města měli možnost vidět prezidenta
republiky po dlouhých třinác letech.

Čtyři břeclavš řezbáři. Čtyři umělecká díla. Břeclavské dřevosochání ozdobili svými pracemi Josef
Fröhlich, Jan Huňař, Oldřich Hu er a Vlas mil Cigáň.
Téma bylo volné, výsledná díla mohli zájemci obdivovat na aukci, kde došlo i k dražbě. Peníze šly na
podporu integračního centra U lis.
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Svatováclavské slavnos se vydařily.
Dorazily síce lidí

představily dětské folklorní soubory v rámci svého
fes valu.

Už po dvaadvacáté patřil konec září Svatováclavským
slavnostem. Do podzámčí i na přilehlé Zámecké
náměs dorazily síce lidí. Ti si jako každoročně
nenechali ujít bohatý program plný hudby, tance
a samozřejmě folkloru.

ŘÍJEN
Břeclavské sporty se spojily v propagaci
i při pořádání akcí
Zástupci sedmi největších sportovních klubů v Břeclavi spojili své síly, aby zlepšili propagaci jednotlivých
sporů mezi širokou veřejnos . Zakládací lis nu projektu nazvaného Sportujeme společně pro Břeclav
podepsali zástupci fotbalu a stolního tenisu MSK, atle , volejbalisté TJ Lokomo va, tenisté z Bors Clubu
a veslaři SVK.

Jako první vztyčili členové folklorních krúžků máju, jež
dominovala celým slavnostem. Sobotnímu programu vévodil folk, rock a cimbál v podání Hradišťanu,
Spirituál kvintetu, Jiřího Zonygy s kapelou, skupiny
HB Stop či Zatrestbandu. O neobvyklou kulturní vložku
se postarali tanečníci Ac wity DC, když pod zámkem
předvedli tzv. Flashmob. Mimo rámec programu se
„náhodně“ setkaly desítky členů skupiny a tančily
na domluvenou hudbu. Dě bavil Michal Nesvadba
z Kouzelné školky.

Spolek rozhodně není uzavřený ani dalším zájemcům. Nově přístupné internetové stránky www.sportujemeprobreclav.cz nabízejí jak přehled konaných
zápasů či závodů, tak představují jednotlivé členy.
Prvním společným projektem bude ples sportovců.

Premiér Rusnok navš vil Břeclav.
Zajímal se o dopravu

Nedělní program tradičně patřil krojovému průvodu,
nechybělo předání hodového práva a pak se všichni
setkali právě pod májů, kde pokračoval program až
do pozdního odpoledne. Na Zámeckém náměs se
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Obchvat města Břeclavi, nezaměstnanost, logis cké
centrum i problema ka nevybuchlé munice v Bořím
lese. To byla témata, se kterými seznámil starosta
Oldřich Ryšavý premiéra Jiřího Rusnoka. Ten zavítal
v říjnu do Břeclavi.
Premiér měl spolu s vedením města a kraje možnost vyslechnout si základní informace o budoucím
obchvatu města. A to od ředitelky Ředitelství silnic
a dálnic – závodu Brno Věry Hoderové. Pokud vše
půjde dobře, fyzické práce na obchvatu mají začít
v roce 2017, hotovo by pak mělo být za další dva
roky.

topadu obyvatelé mnoha českých měst. Mezi nimi
i Břeclavané, pro které Charita připravila první ročník
akce nazvané Noc venku. Kvůli vytrvalému deš nakonec dorazilo jen několik desítek lidí. I tak ale pracovníci Charity připravili zajímavý program plný hudby, divadla i krea vních workshopů. Účastníci akce
přinesli jako vstupné balíček potravin v minimální
hodnotě padesát korun. Cílem projektu bylo ukázat,
jak lidé na ulici žijí, že to mnohdy není jejich svobodné rozhodnu , jak s m bojují. Na druhé straně lidé
projevili solidaritu a zájem o tuto problema ku.

Rada navrhla vyrovnaný rozpočet, miliony
jdou na inves ce a opravy

Vlaková pošta se vrá la do Břeclavi
Čtrnáct let uplynulo v roce 2013 od uzavření sto
čtyřicet devět let trvající historie vlakové pošty. Na
břeclavském nádraží si však minulost mohli lidé
připomenout, a to díky unikátnímu muzeu, které
sídlí přímo v jednom z poštovních vagónů. Výstava
je zasazená do osmdesátých let minulého stole
a návštěvníci mají dojem, jako by vlaková pošta fungovala právě v okamžiku jejich návštěvy.

Situace u penzionu Pohoda se zklidnila.
Nájemníci se odstěhovali
Spolupráce Orgánu státní péče o dítě a rodinu vedla
ke zklidnění situace v břeclavské místní čás Charvátská Nová Ves. Jednání mezi starostou Břeclavi
Oldřichem Ryšavým, nájemníky ubytovacího zařízení
Pohoda a majitelem objektu je po mnoha měsících
u konce. V ubytovacím zařízení tak v listopadu už
nikdo nebydlel.

Inves ce ve výši 150 milionů korun, opravy za 65
milionů korun. Na sport 30 milionů, do kultury 18,5
milionu korun. Břeclavská radnice chce i v roce 2014
dál investovat do svého majetku a využít posledních
možnos získat štědré dotace z Evropské unie.
Pro rok 2014 je připravený rozpočet s příjmy ve výši
487,3 miliony korun a výdaji 531,5 milionu korun.
Schodek tedy bude 44,2 milionu. Městu se také daří
významně snižovat zadlužení. V tomto volebním
období se dluh snížil již o 52 milionů korun.
V roce 2014 pak město spla další miliony ze tří úvěrů a zbude pouze dluh 14,5 milionu za odkanalizování.

Hudecké dny rozezněly Starou Břeclav

Na situaci v ubytovně si často stěžovali obyvatelé
místní čás , dokonce padlo několik trestních oznámení, a to jak ze strany nájemníků, tak i starosty
města kvůli zjištění, že stavba a okolní nemovitos
byly ohrožené neodborným a neoprávněným napojením ubytovny na plynofikační rozvody, čímž mohlo
dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu
obecného ohrožení.

LISTOPAD
Noc venku prožili i Břeclavané. Počasí nepřálo
Vyzkoušet si, jaké je to žít bez přístřeší, mohli v lis-

Jubilejní Hudecké dny opět zavítaly do kulturního
domu ve Staré Břeclavi. Dva dny plné cimbálové muziky a vystoupení souborů z blízkého okolí si nenechaly ujít desítky milovníků folkloru.
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První Hudecké dny přitom Břeclav zažila v roce 1984
a u jejich zrodu stála myšlenka primáše a vedoucího
Břeclavanu Jožky Kobzíka. Ten chtěl, aby se hudebníci setkávali na přehlídkách nejen za teplého počasí.

Kola pro Afriku poputují i z Břeclavi.
Jsou jich stovky

žáků břeclavských základních škol. Mladí sportovci,
matema ci či recitátoři dorazili na půdu radnice
v doprovodu svých učitelů. Od starosty a místostarostů dě obdržely dárkové tašky a samozřejmě velký
dík. Akci vystoupením zpříjemnili žáci Základní umělecké školy Břeclav.

Vánoční Břeclav navodila příjemnou atmosféru
Přes dvě stovky starších kol poputují z Břeclavi a okolí
do Afriky. V listopadu mohli lidé kolo přivézt k Bílému
kostelu v Jiráskově ulici. Řada z nich na kole přijela
a zpět odešla po svých. Dě v Africe kola využijí pro
cestu do škol, vzdělání je pro ně to ž špatně dostupné a školní budovy jsou mnohdy vzdálené mnoho
kilometrů.

PROSINEC
Domov seniorů má k dispozici nové auto

Vystoupení na pěší zóně, koncerty pěveckého sboru
Schola Gregoriana Pragensis, jarmarky. Tak vypadala
vánoční atmosféra v Břeclavi. Bohatý kulturní program zpestřily svými vystoupeními dě z mateřských
škol, místní folklorní soubory, ale i známé hudební
skupiny. Nechyběl starostův svařák, jehož výtěžek
každý rok putuje na dobročinné účely.

Ke konci roku převzal ředitel Domova seniorů Jaroslav
Válka z rukou zástupce společnos Compact nové
auto. Na to přispěli sponzoři a sloužit bude především k dovozu klientů do denního stacionáře nebo
k rozvozu obědů. Tím se zvýší komfort všech, kteří
využívají služeb Domova seniorů Břeclav.

Město ocenilo úspěšné žáky
Za výbornou reprezentaci města převážně ve sportu,
ale i v dalších ak vitách ocenilo vedení města 139
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Bezpečnost ve městě Břeclavi
S rokem 2013 se ve městě do ostrého provozu spusl Městský kamerový dohlížecí systém, který město
začalo testovat již ke konci roku 2012. V první fázi
radnice pořídila sedm nových kamerových bodů
a dohlížecí centrum umístěné v budově městské
policie v Kupkově ulici.

Miroslava Muchová (okrsek Stará Břeclav)
– 519 324 561, 601 581 095
Petr Uher (okrsek Charvátská Nová Ves)
– 519 324 561, 601 581 091

Neméně významnou inves cí bylo pro městskou policii pořízení a zprovoznění nového informačního systému a digitalizace celého radiového provozu strážníků včetně celkové modernizace pracoviště Pultu centralizovaného ochrany, který městská policie provozuje.
Nespornou výhodou těchto projektů je vzájemná
kompa bilita, která zvýšila efek vitu řízení městské policie a samotné práce strážníků. Navíc je plně
v souladu s požadavky na řízení v režimu takzvaného
krizového řízení.

Projekty městské policie v roce
– prevence kriminality 2013
Městská policie Břeclav v roce 2013 začala s několika
novými projekty, ale v mnohem větší míře se zaměřila na zlepšování projektů, jež začaly v roce 2012.
Mezi ně patří například takzvaní Okrskáři.

Okrskáři mají k dispozici své vizitky, kde je telefonní
kontakt. Svého strážníka si také můžete vyhledat na
stránkách Městské policie Břeclav www.mpbv.cz, kde
po zadání jména vaší ulice ihned dostanete kontakt.

Městský kamerový dohlížecí systém

Strážníci s územní a objektovou odpovědnos
(Okrskáři)
Na území města Břeclavi působí od května 2012 pět
strážníků – okrskářů. Rok 2013 byl tak prvním, kdy v ulicích pracovali celý rok. Každý ze strážníků má na starost
určitou oblast, kde se denně pohybuje, mluví s lidmi,
sbírá od nich podněty, působí jako preven sta.
V roce 2013 došlo ke změně dvou strážníků. V současné době je možné se obrá t na tyto okrskáře:
Bc. Michal Hanáček (okrsek Centrum II)
– 519 324 651, 601 581 094
Jiří Frýbert (okrsek Centrum I)
– 519 324 564, 601 581 093
Radim Lidinec (okrsek Poštorná)
– 519 324 564, 601 581 092

Přestože městská policie zahájila dohled na páteřní
čás města již v prosinci 2012, do ostrého provozu se
městský kamerový dohlížecí systém dostal až v lednu
roku 2013.
Pořizovací cena byla téměř 3,7 milionu korun, nicméně milion korun získala Břeclav z dotace ministerstva
vnitra, půlmilionem přispěl i Jihomoravský kraj.
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K původním 7 novým a 4 starým kamerovým bodům
na podzim přibyly další tři kamery v sociálně vyloučené lokalitě, tedy v ulicích Riegrova, Na Zahradách,
Krátká, Sovadinova a náměs Svobody.

majetek. Odměnu v roce 2013 získal jeden člověk,
u dalších dvou byly podmínky pro vyplacení splněné.
Čekalo se pouze na ukončení šetření orgánů činných
v trestním řízení.

V dalším roce pak radnice počítá s napojením kamer
na budovaném terminálu Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje, nádraží Českých drah
či na největším břeclavském sídliš Na Val cké.
Během roku zaznamenaly kamery na 323 událosv podobě různých druhů pro právního jednání,
jednalo se o 34 trestných činů nebo podezření na ně,
125 přestupků, 178 dalších událos , jejichž záznam
posloužil při řešení přestupků. Významná byla i preven vní složka.

Asistent prevence kriminality
Projekt Asistenta prevence kriminality se v Břeclavi
osvědčil, proto radnice v roce 2013 zažádala ministerstvo vnitra o dotaci na zřízení tří pozic. Asisten
jsou zaměstnanci města, nicméně jsou začlenění pod
městskou policii.
Jeden z asistentů působí v Poštorné a Charvátské
Nové Vsi, zbývající dva se pak zaměřují na oblast
vymezenou ulicemi Riegrova, Na Zahradách, Krátká
a dále pak na pěší zónu u gymnázia, park Sady
28. října, okolí Shopping centra a ulici J. Palacha.

Pult centralizované ochrany
Městská policie Břeclav provozuje od roku 1993 pult
centralizované ochrany, na který bylo ke konci roku
2013 napojených 72 objektů. Z toho je 21 ve vlastnictví města, zbytek pak ve vlastnictví soukromníků. Ochrana je poskytovaná na základě komerčních
smluv. Městská policie v roce 2013 zaznamenala 523
poplachových zpráv, většinou se však jednalo o plané poplachy.

Břeclav si také zapsala prvenství, když se městská
policie stala spolutvůrcem ojedinělého so waru
zaměřeného na boj se sprejery. Autory programu
TagBust jsou absolven brněnského Vysokého učení
technického a program má ambici stát se národním
registrem, který využijí Policie České republiky, městské policie nebo i další orgány.

Mimořádná nasazení strážníků
v roce 2013

Boj pro vandalství
Městská policie dostala v roce 2013 více účinnějších
nástrojů pro boj s vandaly. Kromě kamerového systému v roce 2013 také začala pla t Pravidla Rady města Břeclav pro vyplácení odměny za poskytnu informací vedoucích k zadržení a usvědčení sprejera nebo
pachatele, který vandalským způsobem poškozuje
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V roce 2013 byli břeclavš strážníci mimořádně nasazení hned do několika akcí. Účastnili se tak ckého
cvičení při evakuaci městského úřadu či při cvičení
složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje v areálech Nemocnice Břeclav a firmy
Fosfa.

síc korun, nezaplacených blokových pokut na místě
pak bylo 707 v hodnotě 431 síc korun.
Strážníci v roce 2013 odhalili 171 podezření ze spáchání trestného činu včetně pachatelů tohoto jednání
nebo podezřelých z něj. Představuje to meziroční
nárůst o 16,6 %. Do pro alkoholní záchytné stanice
odvezli strážníci sedm lidí, odchy li a odvezli do útulku v Bulharech čtyřiadevadesát zvířat, třiapadesát
případů pro právního jednání s účas dítěte předali
Orgánu sociálně-právní ochrany dě Břeclav.
Nejvíce přestupků bylo spáchaných na úseku dopravy,
celkem 2 860. Mezi nejčastější prohřešky patří stání
v parkovací zóně bez patřičného povolení, stání na
zpoplatněných parkoviš ch bez uhrazení poplatku či
přestupky plynoucí z nedodržování rychlos .
Případů porušení povinnos plynoucích z obecnězávazných vyhlášek a z nařízení obce evidovali
strážníci 615. Nejčastěji se jednalo o konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích, porušení pravidel pro volný pohyb psů, neoprávněný výlep plakátů
a porušení podomního a pochůzkového prodeje,
který Břeclav zakázala rok před m.

V červnu měli za úkol monitorování a preven vněbezpečnostní opatření v rámci vyhlášení druhého
stupně povodňové ak vity, hlídali bezpečnost při
Svatováclavských slavnostech a dohlíželi na sportovní
utkání.

Přestupků pro veřejnému pořádku zaznamenali
strážníci v tomto roce 264. Šlo především o neoprávněný zábor veřejného prostranství (stánky, reklamní
stojany, automobily), znečišťování veřejného prostranství, založení černé skládky či neuposlechnu
výzvy úřední osoby.

Jejich nasazení bylo zapotřebí i při návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana, který na
konci září zavítal do Břeclavi. Stejně tak při návštěvě premiéra Jiřího Rusnoka, který město navš vil
v říjnu.

Sta s ka řešených přestupků
a uložených blokových pokut
V roce 2013 přijali a řešili strážníci Městské policie
Břeclav 17 811 oznámení, přičemž odhalili 4 136
přestupků a jiných správních deliktů, což meziročně
představuje pokles o 11,1 %. Za tyto přestupky strážníci udělili pokuty v celkové výši 1 011 000 korun. Je
to o 2,7 % méně než rok před m. Průměrná výše pokuty v blokovém řízení byla 435 korun. Na místě bylo
pokut zaplacených 1 618 v celkovém objemu 580

V roce 2013 zaregistrovali strážníci také 94 přestupků pro občanskému souži . Z pě skutkových podstat tohoto pro právního jednání jsou nejčastějšími ublížení na c a narušování občanského souži
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vyhrožováním újmou na zdraví, schválnostmi nebo
jiným hrubým jednáním.
Přestupků pro majetku řešila městská policie 256.
Jde nejvíce o krádeže či poškozování cizího majetku
do pě síc korun.

11 přestupků řešili městš policisté i na úseku ochrany před alkoholismem a tabákovými výrobky. Městská policie se podílela spolu s Policií České republiky
a Orgánem sociálně-právní ochrany dě na několika
kontrolních akcích.

Odhalené přestupky v roce 2013

615

přestupky v dopravě

256
94

alkohol a tabák
přestupky pro veřejnému pořádku
O

265

přestupky pro občanskému souži
11

2860

přestupky pro majetku
porušování obecně závazných vyhlášek
a nařízení
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Příspěvkové organizace zřizované městem Břeclav
Mezi příspěvkové organizace zřizované městem patří
základní a mateřské školy, základní umělecká škola,
knihovna, muzeum a sportovní zařízení Tereza Břeclav a domov seniorů.

Základní a mateřské školy v Břeclavi
V Břeclavi navštěvují dě šest základních a devět
mateřských škol. Ty se nacházejí v centru města i ve
všech místních částech. Ve školním roce 2012/2013
nastoupilo do břeclavských mateřských škol 274
dě , celkem jich bylo 763. O rok později bylo nově
přijatých 241 dě a ve školkách jich bylo celkem 753.
Do základních škol ve školním roce 2012/2013 nastoupilo 243 nových žáků, celkový počet byl 1 928
dě . O rok později to bylo 248 nováčků při celkovém
počtu 1 959 žáků. V přípravné třídě, která se nachází na Základní škole Na Val cké, se ve školním roce
2012/2013 připravovalo 10 dě , další rok 12 žáků.
Patří mezi ně:
Základní škola Komenského
(ředitelka Mgr. Yveta Polanská)
Základní škola Na Val cké
(ředitelka Mgr. Dagmar Krys ková)
Základní škola Slovácká
(ředitelka Mgr. Iva Jobánková)
Základní škola J. Noháče
(ředitelka Mgr. Iva Karlínová)
Základní a mateřská škola kpt. Nálepky
(ředitelka Mgr. Jitka Šaierová)
Základní a mateřská škola Kupkova
(ředitel PaedDr. Igor Huleja)
Mateřská škola Bře slavova
(ředitelka Lenka Čudová)
Mateřská škola Hřbitovní
(ředitelka Mgr. Jitka Kocábová)
Mateřská škola Na Val cké
(ředitelka Marta Kaufová)
Mateřská škola Slovácká
(ředitelka Dagmar Čápová)
Mateřská škola U Splavu
(ředitelka Zdeňka Zálešáková)
Mateřská škola Okružní
(ředitelka Bc. Zdeňka Stanická)
Mateřská škola Osvobození
(ředitelka Eva Čevelová)

Městská knihovna Břeclav
I v roce 2013 bojuje městská knihovna o přízeň čtenářů. Těch registrovaných má 3 840, z toho je 2 758
dospělých a 1 082 dě . Návštěvnost knihovny je
velká, fyzicky do některé z poboček zavítalo téměř 95 síc čtenářů, na webové stránky (www.knihovna-bv.cz),
blok či Facebook se pak podívalo přes 101 síc uživatelů. Během roku 2013 si lidé vypůjčili 264 385 knih,
časopisů, zvukových knih či cédéček. V roce 2013 došlo k navýšení počtu tulů v knihovně o 3 294 nových
knih, a to buď nakoupených, nebo darovaných.
Protože si obyvatelé Břeclavi již zvykli, že knihovna
jen nepůjčuje knihy či časopisy, pokračovali pracovníci v pořádání oblíbených akcí, jako jsou besedy,
přednášky nebo například soutěže. Celkem jich bylo
573 a dorazilo více než 12,5 síce návštěvníků.
Oddělení půjčovny pro dospělé připravilo v tomto
roce hned několik besed pro žáky středních škol a učiliště. Učitelé mají největší zájem o témata J. A. Komenský, Božena Němcová a Karel Čapek. Nechybělo
i několik exkurzí po knihovně.
Stále oblíbenější jsou literární a hudební kavárny. Hudební kavárny byly na téma česká opereta, The Beatles,
Jiří Grossmann, Michal Tučný, Bedřich Smetana.
Literární kavárny seznámily návštěvníky se Světem
J. Austenové a sester Brontëových, Ženami za závojem, Karmou a karmickými nemocemi a zákonem
přitažlivos , Mrazem ze severu či vánočními zvyky
a tradicemi.
Knihovna pokračovala ve spolupráci se Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou při měření tlaku a tuku u dospělých, konalo se dopoledne deskových her, během
Kurzu čtenářské gramotnos se zájemci dozvěděli
něco o historii knihovny, o řazení knih či vyhledávání
v on-line katalogu.
Dětské oddělení připravilo během roku nejrůznější
besedy a knihovnické lekce, exkurze, soutěže, výstavy, dílny, promítání či divadelní představení. Nové
besedy připravilo oddělení na žádost učitelů na téma
Chléb neroste v obchodě, 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Město, kde
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žiji a úspěch zaznamenala beseda o psím detek vovi,
komisaři Vrťapkovi.
Výtvarná soutěž Chléb neroste v obchodě, kterou
knihovna připravila ve spolupráci s Dagmar Benešovou,
znamenala pro knihovnu příliv téměř dvou stovek
děl, na kterých se podílelo 372 dě z několika škol
a školek. V roce 2013 nechyběla recitační soutěž,
internetová vědomostní soutěž a mnoho dalších
zábavných akcí.
Akce pro veřejnost připravily i tři pobočky knihovny
v Poštorné, Charvátské Nové Vsi a Staré Břeclavi.
Mezi kurzy pro veřejnost, které knihovna v roce 2013
uskutečnila, patřily kurzy trénování pamě , kurzy
rychlého čtení a kurzy zaměřené na zvyšování počítačové gramotnos . Do knihovny pak mohli zavítat
i dříve narození na Virtuální Univerzitu tře ho věku,
jejímž garantem je Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze.
Městská knihovna v roce 2013 uspěla také s žádos
o čtyři granty, z toho tři se týkají podpory lidí se zrakovým pos žením. Díky dotacím tak mohli pracovníci
pořídit pět „blind friendly“ přehrávačů v rámci projektu Rozšíření služeb zvukové knihovny pro zrakově
pos žené. Knihovna už jedenáct let půjčuje zvukové knihy a k dispozici má téměř dva síce tulů na
magnetofonových kazetách, cédéčkách či ve formátu
mp3. Celkem těchto služeb využívá šestadvacet zrakově pos žených čtenářů. Knihovna pro ně také pořídila speciální čtečky elektronických knih a nakoupila
181 tulů nových zvukových knih.
Poslední dotace šla na projekt Česká knihovna, který
je určený na podporu nákupu nekomerčních tulů
z děl české literatury. Knihovna nakoupila třiapadesát knih za 12 258 korun.
V souvislos s životním jubileem regionálního autora
Bohumila Lošťáka vydala knihovna publikaci Bohumil
Lošťák: výběrová bibliografie článků z regionálního sku, kterou zpracoval Jaroslav Čech. Dále pak
knihovna vydala bibliografie Deset let Sdružení
břeclavských výtvarníků a 30 let Hudeckých dní
v Břeclavi.
Městská knihovna je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR,
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Sdružení SKAT (uživatelé systémů LANius a Clavius)
a Kontaktního střediska VU3V České zemědělské univerzity Praha.
Ředitelem je Mgr. Marek Uhlíř.

Městské muzeum a galerie Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav uspořádalo v roce
2013 šestnáct výstav, pět se konalo v hlavním sále
budovy muzea (pod vodárnou), šest jich bylo v synagoze, čtyři v Lichtenštejnském domě a mimořádná výstava se konala na zámečku Pohansko. Celková
návštěvnost v tomto roce byla sice nižší než v tom
předešlém, i tak na některou z výstav zavítalo téměř
17 síc lidí. Největší nárůst zaznamenala výstava
na zámečku Pohansko, kde se na začátku července
konala ojedinělá výstava slovanských šperků. Na ni
dorazilo 2 412 lidí z celé republiky.

Hlavní sál městského muzea hos l výstavu Zámecké
interiéry v zimě (820 návštěvníků), muzejníci uspořádali výstavu významnému jihomoravskému malíři
Aloisu Mikulkovi k jeho osmdesá nám (759 návštěvníků), představil se břeclavský výtvarník Libor Juřena
(212 návštěvníků). Největší úspěch však zaznamenala
výstava Merkur – dětství se šroubky, jež představila
sbírku Jiřího Mládka, největšího sběratele této stavebnice v republice (3323 návštěvníků). Velmi navštěvovaná pak byla i výstava Hračky 1890-1980,
kouzlo vánočního dárku, kde svou unikátní sbírku
představila Miroslava Pecháčková, která je majitelkou soukromého Muzea hraček v Rychnově nad
Kněžnou (2 802 návštěvníků).
V synagoze mohli v tomto roce lidé zhlédnout dřevěné plas ky a reliéfy Josefa Fröhlicha (296 návštěvníků), výstavu Nepál – hory (494 návštěvníků), výběr

z díla Maxe Švabinského (989 návštěvníků), výstavu
Šepoty abstrakce Miroslava „Mrazíka“ Mráze (398
návštěvníků), volnou tvorbu Gabriely Dubské (264
návštěvníků) a na závěr roku také výrobky Patchworkového klubu Břeclav (431 návštěvníků).

a to Ing. Jaroslava Válku. Kapacita Domova seniorů
Břeclav je v současné době 220 lůžek. Z toho je 108
lůžek určených pro domov pro seniory, 110 lůžek pro
domov se zvláštním režimem, 2 lůžka jsou pro odlehčovací službu. Organizace nabízí i denní stacionář se
sedmi místy a odborné sociální poradenství.
Ke konci roku 2013 žilo v této příspěvkové organizaci zřizované městem Břeclav 213 lidí, z čehož 109
v domově pro seniory a 104 v domově se zvláštním
režimem. Během celého roku 19 klientů využívalo odlehčovací službu a 4 denní stacionář. Žen žilo
v tomto roce v domově 141, mužů pak 72.

Výstavní prostor v Lichtenštejnském domě nabídl
výstavu soutěžních prací Můj kamarád večerníček
(205 návštěvníků), výstavy Evropš velikáni – hory ve
fotografii (452 návštěvníků), Život v krajině staletých
dubů aneb Zaostřeno na bobra (330 návštěvníků)
a fotografie Lednicko-val ckého areálu (88 návštěvníků).
Muzeum pořádalo 49 akcí nebo se na nich podílelo. Dorazilo na ně více než sedm síc lidí. Jednalo se
o benefiční akce (koncert na Pohansku, Adventní
inspirace, Patchwork, koncert Máši Kubátové), výtvarné dílničky pro dě (Hromniční dílnička, letní
muzejní dílničky, Dýňování a Vánoční hračkářská
dílnička).
Nechyběly ani vzdělávací akce, konaly se komentované prohlídky či přednášky, nejrůznější soutěže pro
dě i dospělé. V květnu se pak v rámci Mezinárodního dne muzeí uskutečnil Muzejní týden s mnoha
zajímavými akcemi.

V roce 2013 se Domov seniorů Břeclav zaměřil na
stabilizaci hospodaření. Vrá l poskytnutou půjčku
od města a současně Rada města Břeclavi rozhodla,
že částka ve výši čtyři miliony z poskytnuté provozní
dotace o celkovém objemu 8,2 milionu korun bude
použitá na částečnou kompenzaci ztráty z roku 2012
(ztráta tehdy byla 5,9 milionu korun).
Co se týče inves c, podařilo se vybudovat bezbariérový vstup do domova, došlo k výměně termosta ckých ven lů a opravě topení. Do všech oken
obyvatelé dostali sítě pro hmyzu. Inves ce plynuly
také do nového vybavení kuchyně, která slouží nejen
pro klienty domova, ale i pro vedlejší hospodářskou
činnost organizace. Navíc v tomto roce začalo rozvážení obědů i do domácnos . Od září rozšířil domov
seniorů činnost o ambulantní službu denní stacionář.
Jako vedlejší činnost má Domov seniorů Břeclav ještě
praní prádla.
Domov pro seniory připravuje pro své klienty řadu
volnočasových ak vit, například tvořivé dílny, relaxační
cvičení, výtvarný klub, muzikoterapii, vědomostní
soutěže. Nechybí výlety či společné posezení u kávy.

Tereza Břeclav
Od července 2013 má Městské muzeum a galerie
Břeclav nové logo, jehož autorkou je břeclavská
výtvarnice a grafička Yvona Jandáková.
Ředitelkou Městského muzea a galerie Břeclav je
PhDr. Alena Káňová.

Domov seniorů Břeclav
Domov seniorů má od února 2013 nového ředitele,

Příspěvková organizace Tereza Břeclav zajišťovala v roce
2013 provoz zimního stadionu a fotbalového areálu
v Lesní ulici, byla správcem výlepových ploch města
Břeclavi a zábradlí určených k pronájmu za účelem
reklamy. Od začátku července pak do správy organizace přešel i fotbalový areál v Charvátské Nové Vsi
a Tereza se stala správcem a provozovatelem reklam
na sloupech veřejného osvětlení určených k pronájmu za účelem reklamy.
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V roce 2013 se zimní stadion dočkal rozsáhlé opravy střechy a vstupních dveří hotelové čás , došlo
k opravě WC u bufetu a WC pro imobilní. Opravou
prošla rolba, vodovodní přípojky, šatny pro uklízečky
a sprchy v kabinách.
Na fotbalovém areálu v Lesní ulici se uskutečnilo
zapískování a ver kulace travnatého hřiště, pořídily se bezpečnostní branky s pojistkami pro pádu.
Oprav se dočkalo ple vo za brankami na hlavním
hřiš , lavičky a Tereza nakoupila nové sítě za branky
na umělém povrchu a radlici k mul funkční sekačce.
Pro údržbu hřiště s umělým trávníkem pořídila organizace sněhovou frézu. V areálech v Lesní ulici
i v Charvátské Nové Vsi došlo k rozsáhlým nátěrům.
Obnovy se dočkalo také 12 kusů výlepových ploch po
celém městě.
Mezi zajímavé akce, které se konaly v roce 2013 na
zimním stadionu, můžeme zařadit březnový Karneval na ledě, prosincové Mikulášské veřejné bruslení
a soustředění reprezentačních mužstev České republiky do sedmnác , osmnác a devatenác let, přátelská utkání reprezentací.

Fotbalový areál v Lesní ulici hos l přátelské utkání
MSK Břeclav U19 pro hráčům Ghany do devatenác
let či druhé kolo českého poháru domácích fotbalistů
pro Slovácku.
Ředitelem příspěvkové organizace Tereza Břeclav je
Ing. Pavel Švandelka, Ph.D.

Základní umělecká škola Břeclav
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo Základní
uměleckou školu v Břeclavi 695 dě , o rok později
pak o jednoho žáka méně, tedy 694. Základní umělecká škola nabízí čtyři obory – hudební, taneční, výtvarný a drama cký.
Během celého školního roku připravili žáci i jejich
učitelé řadu vystoupení, a to jak samostatných, tak
byli i součás větších kulturních akcí.
Při Základní umělecké škole Břeclav působí i Břeclavský komorní orchestr, který existuje již od roku 1989.
Žáci se ve školním roce 2012/2013 účastnili několika soutěží hudebního oboru v disciplínách hra na
akordeon, hra na elektronické nástroje, komorní hra
s převahou dechových nástrojů, komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů, komorní hra
s převahou smyčcových nástrojů a skladba. Dále se
konala soutěž literárně–drama ckého oboru v disciplíně kolek vní projev.
V okresních kolech získali první místo s postupem do
krajského kola Antonín Wagner ve hře na akordeon
(učitelka Anna Úlehlová), Vojtěch Struhár a Matyáš
Adámek v komorní hře s převahou dřevěných nástrojů (učitel MgA. Ondřej Dvořák).

V květnu ledovou plochu vystřídal umělý povrch,
který sloužil nejen k tréninkům hokejistů, ale také
široké veřejnos .
K nejvýznamnějším akcím zimního stadionu patří
bezesporu srpnový IVAN HLINKA MEMORIAL CUP, na
kterém češ hokejisté do osmnác let získali bronzové medaile. Vítězem se stali hráči Kanady.
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Zdeněk Valčuha ze třídy MgA. Richarda Pavlíka se
zúčastnil mezinárodní soutěže Žestě Brno, kde obdržel Čestné uznání 1. stupně. Barbora Rozsochová ze
třídy Mgr. MgA. Dariny Herákové se účastnila celostátního kola v soutěži monologů ve Velké Bystřici.
Ředitelem školy je Radek Pudelka.

Dotace města rozdělené v roce 2013
Na sport, kulturu a do sociální oblas rozdělila Rada
města Břeclavi a Zastupitelstvo města Břeclavi v roce
2013 žadatelům 22 908 363 korun. Po celý rok mohli
lidé ve městě vybírat ze stovek kulturních, společenských a sportovních akcí. Kulturní kalendář na webových stránkách města nabídl 47 uměleckých výstav
(Alois Mikulka, Max Švabinský, Gabriela Dubská,
stavebnice Merkur atd.), 143 hudebních vystoupení různých žánrů (Dan Bárta, Schola Gregoriana,
Lenka Filipová, Věra Mar nová, Divokej Bill, Vladimír
Mišík, Pavel Žalman, Spirituál Kvintet, Hradišťan, Věra
Špinarová atd.), 35 divadelních představení pro dě
i dospělé (Michal Nesvadba, Miroslav Donu l atd.),
15 plesů a kino Koruna promítalo 170 filmů v několika
reprízách a třech žánrových filmových fes valech.
V Břeclavi se tak konalo 410 kulturních a společenských akcí, z toho 87 bylo zaměřených na dě a mládež.

Většinu z těchto akcí organizovalo město Břeclav
(Svatováclavské slavnos , Fes val minipivovarů, pietní
akce a koncerty k významným výročím, Dřevosochání, Divadelní neděle, Vánoční slavnos , Silvestr atd.),
značná část získala dotaci z rozpočtu města Břeclavi
(akce Městské knihovny Břeclav, Městského muzea
a galerie Břeclav, Kina Koruna Břeclav, koncertní cykly
Hudební středy U Kapra, Kulturní léto na schodech,
fes val Show Up Fest či jubilejní 30. Hudecké dny
atd.).
O dotace mohou zájemci žádat na základě vyhlášeného výběrového řízení. A to ve dvou kolech, dotace
se týká činnos , pronájmu, provozu, pořádání jednorázových kulturních či společenských akcí a dotace
jsou nasměrovány i na podporu sociální oblas .

Dotace v oblas kultury

Kino Koruna – Ing. Luděk Kabelka:
Slovácký krúžek Koňaré:

Gymnázium Břeclav:
Jaromír Janota:
Old Stars Břeclav:
Břeclavánek:

Klub přátel umění Břeclav:
Slovácký krúžek Charvatčané:

Slovácký krúžek Stará Břeclav:

Provoz kina v roce 2013 (850 000 Kč)
Beseda u cimbálu (25 000 Kč)
Vánoční zpívání (15 000 Kč)
Náklady na dopravu (15 000 Kč)
Letní soustředění (17 500 Kč)
Kroje pro ženský sbor (20 000 Kč)
Provoz kulturního domu (300 000 Kč)
Setkání s uměním (30 000 Kč)
Kulturní léto (80 000 Kč)
MFF Bösel (40 000 Kč)
Účast na Mezinárodním dětském fes valu (50 000 Kč)
O malovaný tulipán (15 000 Kč)
Účast na Mez. folklorním fes valu v Písku (10 000 Kč)
Pořízení a obnova krojů (25 000 Kč)
Duchovní život města (5 000 Kč)
Krojové vybavení (6 000 Kč)
Doprava na akce (13 000 Kč)
Oprava kontrabasu (7 500 Kč)
Soustředění (42 000 Kč)
Večer plný duet (10 000 Kč)
Krojový výlet (10 000 Kč)
Beseda u cimbálu (40 000 Kč)
Hudecké dny (140 000 Kč)
Provoz kulturního domu (250 000 Kč)
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DABARA:
Patchworkový klub Břeclav:
Spolek neslyšících Břeclav:

Ivona Žůrková:
Tomáš Tesař:
MŠ a ZŠ Herbenova:
OS Morava – sportovní tanec:
Divadlo Bedřicha Kaněry:
SRPŠ při ZUŠ Břeclav:
Malovaný kraj:
Břeclavan:
Junák – svaz skautů:
TJ Sokol Charvátská Nová Ves:
OHK Břeclav:
Duhovka Břeclav:
Rada Romů v Břeclavi:
GENA – G:
Klubík Břeclav:
KVH Břeclav:
Lux et Lapis:
Sdružení břeclavských výtvarníků:
OREL:
Junák – svaz skautů:
Aeroklub Břeclav, o.s.:
YMCA T.S., o.s.:
Veronika Tučková:

Pro každého něco II. (10 000 Kč)
Nájem domovského scény (20 000 Kč)
Techniky patchworku (10 000 Kč)
Společenské ak vity pro neslyšící (4 500 Kč)
Kultura pro neslyšící (7 750 Kč)
Sport pro neslyšící (3 000 Kč)
Hudební středy U Kapra (24 000 Kč)
Ozvěny břeclavského rocku (24 800 Kč)
Přeshr. spolupráce mentálně pos žených (2 250 Kč)
Podpora a činnost (10 000 Kč)
Břeclavská romance (20 000 Kč)
Amafest 2013 (25 000 Kč)
Reprezentace Břeclavi (10 000 Kč)
Břeclavský komorní orchestr (12 500 Kč)
Vydávání časopisu Malovaný kraj (150 000 Kč)
Společný koncert (25 000 Kč)
Činnost střediska Svatopluk (20 000 Kč)
Provoz kulturního domu (250 000 Kč)
Informační místo pro podnikatele (49 000 Kč)
Den dě se Slovany a cyrilicí (10 000 Kč)
Romfest 2013 (40 000 Kč)
Pořízení nahrávky a vydání CD Polyfonia (20 000 Kč)
Činnost Klubíku (10 000 Kč)
Břeclav 1938 (50 000 Kč)
20 let nadačního fondu (10 000 Kč)
Cukrovar žije uměním (30 000 Kč)
Výstava II. břeclavský umělecký salon (20 000 Kč)
Dotace na činnost v oblas
Letní skautské tábory (10 000 Kč)
Den otevřených dveří a Den dě (50 000 Kč)
Provoz Kolíska (10 000 Kč)
Rozvoj dě ze soc. slabých rodin (20 000 Kč)

Dotace v oblas sportu

Krytý bazén – JUDr. Zdeněk Janík:
Liechtenstein Area Agency:
Ac wity DC – Veronika Tučková:
Ac wity DC – Veronika Tučková:
TJ Lokomo va Břeclav:

TJ Sokol Břeclav:
TJ Sokol Charvátská Nová Ves:
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Provoz krytého bazénu v roce 2013 (2 702 500 Kč)
Otevírání Lichtenštejnských stezek (100 000 Kč)
Mistrovství Evropy v Chorvatsku (50 000 Kč)
Taneční studio (50 000 Kč)
Činnost atle ckého oddílu (500 000 Kč)
Činnost TJ Lokomo vy Břeclav (800 000 Kč)
Rozvoj mládež. basketbalu (37 000 Kč)
Podpora mládeže – badminton (70 000 Kč)
Činnost volejbalového oddílu (266 000 Kč)
Úhrada nákladů šé renéra mládeže (50 000 Kč)
Cvičením ku zdraví (30 000 Kč)
Czech Open (23 100 Kč)

Duhovka Břeclav:

GENA – G:
SK MG Břeclav:
MSK Břeclav:

Rada Romů v Břeclavi:
Rugby club Břeclav:
Nau lus:
Royal Rangers:
Olympia Stará Břeclav:
TJ Tatran Poštorná:

Kamil Hrušecký:
Bc. Věra Krásná:
BORS club, o.s.:
Slovácký tenisový klub:
Slovácký veslařský klub:
RS ČSTV Břeclav:
Sportcomplex club:
Kraso Břeclav, o.s.:
SK Duhovka Břeclav, o.s.:
HC Lvi Břeclav, o.s.:
HC Lvi Břeclav, s.r.o.
PRO-HOKEY, s.r.o.:

Sportovní činnost a rozvoj mlád. kopané (124 275 Kč)
O pohár LVA (15 000 Kč)
Činnost mladých leteckých modelářů (10 000 Kč)
Činnost E.M. Dancers (50 000 Kč)
Finále extraligy žáků v so balu (8 000 Kč)
Finále CORNY (20 000 Kč)
Příprava moderních gymnastek (100 000 Kč)
Rozvoj stolního tenisu (600 000 Kč)
Náklady na činnost (2 200 000 Kč)
Sportujeme společně pro Břeclav (40 000 Kč)
Romský fotbalový turnaj (15 000 Kč)
Nábor do rugby klubu (10 000 Kč)
Pronájem (15 000 Kč)
Vánoční kilometr (15 000 Kč)
Fotbal plus – dě (30 000 Kč)
Činnost mezi dětmi v Břeclavi (20 000 Kč)
Turnaj v malé kopané (15 000 Kč)
Činnost mládež. oddílu volejbalu (37 000 Kč)
Činnost mládeže oddíl šachu (48 000 Kč)
Údržba majetku (100 000 Kč)
MČR a SR motocykl, minibike (25 000 Kč)
Judo Břeclav (15 000 Kč)
Turnaj mladých bojovníků (8 000 Kč)
Příprava mládeže na tenis. turnajích (50 000 Kč)
Příprava a účast dorostu v soutěži (19 000 Kč)
Správa a údržba tenisového areálu (20 000 Kč)
Správa a údržba majetku SVK (50 000 Kč)
Sportovní činnost mládeže (200 000 Kč)
Nejúspěšnější sportovec roku 2012 (20 000 Kč)
GP Racio Břeclav (30 000 Kč)
Břeclavská cena v krasobruslení (10 000 Kč)
Pronájem ledové plochy a činnost (800 000 Kč)
Dotace na pronájem – volejbal (50 000 Kč)
Náklady na činnost (4 399 688 Kč)
Nájem ledové plochy (638 000 Kč)
Memoriál Ivana Hlinky (200 000 Kč)

Dotace v sociální oblas

Remedia Plus, o.p.s. Břeclav:

Integrační centrum U lis (520 000 Kč)
Denní stacionář U lis (600 000 Kč)
Odlehčovací služby (100 000 Kč)
Osobní asistence (100 000 Kč)
Domov se zvl. režimem pro osoby s demencí (500 000 Kč)
Pečovatelská služba (950 000 Kč)

Diecézní charita Brno
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Oblastní charita Břeclav:

Kopre na Břeclav:
Svaz tělesně pos žených v ČR:
Okresní organizace Břeclav:
Středisko rané péče SPRP Brno:
Český klub nedoslýchavých HELP:
Spolek neslyšících Břeclav, o.s.:
ROSKA Břeclav, reg. organizace Roska v ČR:
Apoštolská církev, sbor Břeclav:
Svaz důchodců ČR, o.s., míst. org.:
Svaz důchodců ČR, org. Stará Břeclav:
Územní organizace Svazu diabe ků ČR:
Občanská poradna – Poradenské centrum:
IQ Roma servis, o.s. Brno:
KOPAKT, spol. s r.o. Poděbrady:
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Domov svaté Agáty Břeclav (150 000 Kč)
Kontaktní centrum s terénním programem (400 000 Kč)
Azylový dům Břeclav (300 000 Kč)
Nízkoprahové denní centrum Břeclav (150 000 Kč)
Provoz charitní pečovatelské služby Břeclav (980 000 Kč)
Provoz výdejny stravy v domově s peč. službou (94 000 Kč)
Letní integrační a rehabilitační tábor (15 000 Kč)
Poznávací zájezdy, divadla, besedy (15 000 Kč)
Činnost organizace a provoz kanceláře (5 000 Kč)
Integrace zdravotně pos žených dě (22 500 Kč)
Raná péče – služby pro rodiny dě raného věku (15 000 Kč)
Poradna pro sluchově pos žené Břeclav (10 000 Kč)
Centrum sociálních služeb pro neslyšící (30 000 Kč)
Zapojení lidí s roztr. sklerózou do běžného života (3 500 Kč)
Mládež v ohrožení (20 000 Kč)
Klub maminek s dětmi (10 000 Kč)
Bezplatná právní poradna (25 000 Kč)
Aby člověk nebyl sám (50 000 Kč)
Kulturní a společenské ak vity pro seniory (25 000 Kč)
Na činnost (5 000 Kč)
Odborné sociální poradenství (30 000 Kč)
Sociálně-a vizační služba pro rodiny s dětmi (49 000 Kč)
Sociální automobil (50 000 Kč)

Hospodaření města Břeclavi v roce 2013
Břeclav v roce 2013 hospodařila s přebytkovým rozpočtem přes 18 milionů korun.
Příjmy celkem:

461 216,1 síc

Výdaje celkem:

400 269,1 síc

daňové příjmy

306 084,8 síc

běžné výdaje:

363 277,2 síc

nedaňové příjmy

73 530,1 síc

kapitálové příjmy

12 300,1 síc

přijaté dotace

69 301,1 síc

443 168 000

kapitálové výdaje:

461 216 100

79 890,8 síc

příjmy
výdaje

Rozpočet na rok 2013 schválilo Zastupitelstvo města
Břeclavi na svém 15. zasedání dne 12. prosince 2012.
Zastupitelé také odsouhlasili rozpočtový výhled na
roky 2014 a 2015. V souladu se zákonem byl následně provedený rozpis rozpočtu roku 2013 v členění
podle podrobné rozpočtové skladby. V průběhu roku
následně Rada města Břeclavi na základě zmocnění
zastupitelstva schvalovala rozpočtová opatření, podle kterých se rozpočet upravoval.

Rozpočtové příjmy roku 2013 v rámci upraveného
rozpočtu byly schválené v objemu 421 585,6 síc
korun, celkové výdaje pak v objemu 532 193,6 síc
korun. Rozpočet tak počítal se schodkem 110 608
síc korun. Skutečně dosažené příjmy města však
byly ve výši 461 216,1 síc korun, což představuje
překročení o 39 630,5 síce korun. Čerpání z rozpočtu ve výši 443 168 síc korun představuje úsporu ve
výši 89 025,6 síce korun. Díky tomu vznikl přebytek
v hodnotě 18 048,1 síc korun (podrobně viz tabulka).

Ekonomický odbor průběžně hospodaření města vyhodnocoval a předkládal radě města měsíční rozbory hospodaření. Tedy plnění příjmů, čerpání výdajů,
financování podle jednotlivých odborů. Pravidelně
se o rozpočtu jednalo také na zasedáních finančního
výboru.
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Text

Daňové příjmy

Rozpočet schválený
(v s. Kč)

Rozpočet upravený
(v s. Kč)

Skutečnost
(v s. Kč)

278 551,00

277 976,20

306 084,80

Nedaňové příjmy

59 076,10

61 366,50

73 530,10

Kapitálové příjmy

12 871,00

13 321,00

12 300,10

Přijaté dotace

84 439,00

68 921,90

69 301,10

434 937,10

421 585,60

461 216,10

Běžné výdaje

355 833,50

391 969,30

363 277,20

Kapitálové výdaje

136 705,00

140 224,30

79 890,80

492 538,50

532 193,60

443 168,00

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Přebytek ve výši
Schodek ve výši

18 048,10
57 601,40

Plnění rozpočtu příjmů:
Daňové příjmy byly opro upravenému rozpočtu
překročené o 28 108,60 síc korun. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr daní z příjmu fyzických
osob ze závislé činnos (+ 7 009 síc korun), z příjmu
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnos
(- 1 311 síc korun), z příjmu kapitálových výnosů (+ 600 síc korun), z příjmu právnických osob
(+ 6 838 síc korun), z přidané hodnoty (+ 9 057 síc korun), poplatek za uložení odpadů (+ 308 síc
korun), poplatek za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu (+ 454 síc korun), poplatek za užívání veřejného prostranství (+ 136 síc
korun), odvod z loterií a jiných her kromě výherních
hracích přístrojů (+ 1 083 síc korun), odvod z výherních hracích přístrojů (+ 1 480 síc korun), správní
poplatky (+ 172 síc korun) a daň z nemovitos
(+ 1 218 síc korun).
Nedaňové příjmy byly rovněž opro plánovanému
rozpočtu překročené, a to o 12 163,60 síc korun.
Významnější vliv se projevil u položek příjmy z poskytování služeb (+ 443 síc korun), ostatní příjmy
z vlastní činnos (+ 618 síc korun), příjmy z pronájmu pozemků (+ 646 síc korun), pronájmy ostatních nemovitos a movitých věcí (+296 síc korun),
příjmy z úroků (+ 265 síc korun), kurzové rozdíly
(+ 276 síc korun), sankční platby (+ 2 416 síc korun),
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110 608,00

přijaté pojistné náhrady (+ 121 síc korun), přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady (+ 2 493 síc korun), ostatní nedaňové příjmy (+ 216 síc korun)
a příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých
nerostů (+ 4 335 síc korun).
Kapitálové příjmy nebyly splněné o 1 020,90 síc
korun, kde se projevil vliv položek příjmy z prodeje pozemků (+ 613 síc korun), příjmy z prodeje
ostatního hmotného dlouhodobého majetku (+ 20
síc korun), příjmy z prodeje ostatních nemovitos
(- 1 914 síc korun) a přijaté příspěvky na pořízení
dlouhodobého majetku (+ 260 síc korun).
Transfery – dotace přijaté byly překročené o 379,20
síc korun. Vliv měly neinves ční transfery od obcí
(+ 255 síc korun) a převody z vlastních fondů (+ 125
síc korun).

Plnění rozpočtu výdajů:
Neinves ční, tedy běžné výdaje, nedočerpalo město
o 28 692,10 síc korun do celkové výše rozpočtu.
U mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka – 7 626 síc korun, u materiálových
výdajů – 15 812 síc korun, u neinves čních transferů – 1 849 síc korun, náhrad a ostatních transferů – 392 síc korun, nečerpaných rezerv a ostatních
neinves čních výdajů – 3 013 síc korun.

Kapitálové výdaje nebyly také použité v rozpočtované výši (- 60 333,50 síc korun). Největší vliv na celkový stav má nákup programového vybavení (-46 síc korun), ocenitelná práva (-952 síc korun), ostatní
nákupy dlouhodobého majetku (- 1 273 síc korun),
budovy – stavby – haly (- 49 156 síc korun), stroje
– přístroje – zařízení (- 3 323 síc korun), dopravní

prostředky (- 81 síc korun), výpočetní technika
(- 117 síc korun), výkup pozemků (- 5 386 síc
korun). Nečerpaná částka rozpočtu výdajů není skutečnou úsporou, jedná se zejména o časový nesoulad
v provedení a financování inves čních a sledovaných
akcí, které město zařadilo do rozpočtu na rok 2014.

Zadluženost města na konci roku 2013 (v sících)
Přije
úvěru

Splatnost

Úrok.
sazba

Četnost
splátek

Čs. spořitelna - přeúvěr. inv. staveb

01/2004

11/2017

4,73

12

19 600,00

Čs. spořitelna - odkanalizování

03/2001

09/2014

4,60

4

4 133,00

Čs. spořitelna - stavba DPS

01/2002

12/2014

5,91

12

2 095,66

Komerční banka - vodohosp. infrastr.

11/2006

10/2014

0,72

12

3 110,00

Poskytovatel

CELKEM STAV ÚVĚRŮ

Zůstatek
k 31.12.2013

28 938,66

Závěrečný audit města
Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
za rok 2013 provedla v návaznos na uzavřenou
smlouvu společnost TOP AUDITING, s.r.o. Závěr zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města uvádí:
„Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjis li žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve
všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření jsme nezjis li žádné chyby
a nedostatky. Nezjis li jsme ani rizika, která mohou
mít nega vní dopad na hospodaření v budoucnos .“

V závěru zprávy nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky Města Břeclav za rok 2013 je uvedený
výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poc vý obraz ak v a pasiv města
k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící k tomuto datu v souladu
s českými předpisy.“
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Opravy a inves ce
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Významné inves ční akce města, opravy
a dotace z evropských fondů
Desítky milionů korun investovala Břeclav v roce
2013 do nových projektů. Velkou část navíc podpořily dotace – mezi nejvýznamnější poskytovatele patří:
Regionální operační program Jihovýchod, Operační
program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační
program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, Operační program Životní
prostředí, Státní fond dopravní infrastruktury, ministerstva vnitra a pro místní rozvoj, Jihomoravský
kraj či společnost Lidl.

Přesun a stavba nového autobusového nádraží - přestupního terminálu – zahrnuje vybudování nástupišť
s přístřešky, zřízení informačního a kamerového
systému, úpravu křižovatky Stromořadní-Slovácká,
vybudování chodníků, osvětlení a oplocení, přeložky
inženýrských sí a demolici objektů.

K největším inves čním akcím a opravám tohoto
roku patří především začátek výstavby přestupního
terminálu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, zateplování škol a školek, opravy
chodníků a silnic či regenerace sídliště Slovácká.

Přestupní terminál IDS JMK
a okružní křižovatka
Největší inves cí za poslední roky je v Břeclavi bezesporu přestupní terminál Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje. Břeclav jako jedno
z posledních velkých měst na jihu Moravy dlouhodobě postrádala přímé propojení vlakové stanice
a zastávek městské a linkové autobusové dopravy.
Projekt na výstavbu terminálu vznikl už před několika
lety, až nyní ale město získalo dotace z Regionálního
operačního programu Jihovýchod.

Právě přeložky inženýrských sí zpočátku zkomplikovaly samotnou výstavbu okružní křižovatky. K poslednímu pozdržení pak došlo z důvodu slabého
podloží pod kruhovým objezdem. Křižovatka měla
být původně zprůjezdněná až v září roku 2014 spolu
s dostavbou terminálu. Nicméně ke konci roku se
vedení města a společnos Strabag dohodlo, že se
křižovatka provizorně zprůjezdní pro auta a autobusy během prvních měsíců roku 2014.

Zateplování a opravy škol a školek

Projekce: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Odhadované náklady na výstavbu terminálu a nové
okružní křižovatky se odhadovaly na téměř sto milionů korun. Výběrovým řízením se podařilo cenu
snížit na částku 57 382 652 Kč (Strabag), a to jak za
terminál, tak právě i křižovatku, jež ale není součás
uznatelných nákladů dotace.
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Mezi dlouhodobě zanedbávaný majetek města patří
řadu let základní a mateřské školy. Po urgencích
ředitelek a ředitelů na nutnost výměny oken, zateplení

a další nezbytné opravy podal odbor rozvoje a správy hned několik žádos k Operačnímu programu
Životního prostředí, řadu oprav i inves c ale hradilo
město i ze svého rozpočtu.
Ve druhé polovině roku se zateplení a výměn oken
a dveří dočkala Mateřská škola Okružní v Poštorné,
která se rozzářila barvami (STAVIKA – 1 286 017 Kč).
Dotace pak město získalo na další tři školy a školky.
Jednalo se o Základní školu Jana Noháče ve Staré
Břeclavi, kde došlo k zateplení, výměně starých dřevěných oken a vchodových dveří, a Mateřskou školu
Osvobození. Na budově školky je nejen nový obvodový zateplený plášť, ale výplň dostal i strop pod
nevytápěnou půdou či střecha. Nová jsou i okna
a dveře (Vispo CZ Kyjov – 4 923 688,71 Kč).

tečnou hydroizolaci potřebovala Základní umělecká
škola Břeclav (STAVIKA 327 000 Kč).
Žádos o dotace podal odbor rozvoje a správy i na
zateplení dalších škol a školek. A to na Základní školu
Kupkova, Mateřské školy Na Val cké, Kpt. Nálepky,
Slovácká, Dukelských hrdinů a Základní uměleckou
školu.

Úpravy na městském úřadu
a v domově seniorů
Nové sociální zařízení pro zaměstnance, ale i pro
veřejnost je k dispozici ve starší čás budovy městského úřadu. A to ve všech patrech (STAVEX BV –
1 984 198 Kč).
Po zateplení budovy Domova seniorů Břeclav se v roce
2013 přistoupilo ještě k vybudování bezbariérového
vstupu do domova, který tak všem obyvatelů, ale
i návštěvám ulehčuje pohyb (VHS - 928 473 Kč).
Kromě toho mají senioři i upravené nádvoří (VHS –
547 640 Kč).

Regenerace panelového
sídliště Slovácká
Další fází pokračovaly úpravy na sídliš Slovácká, kde
Břeclav získala už druhou dotaci na regeneraci. A to
v hodnotě čtyři miliony korun. Odhadované náklady
byly ve výši asi šest milionů, nakonec se podařilo
revitalizaci dokončit za 3 404 976 korun (VHS).

Mateřská škola navíc potřebovala i opravu sklepních
prostorů a kanalizace, která často způsobovala problémy (STAV ZEMAN – 462 878 Kč). Základní škola
Jana Noháče pak prošla navíc ještě injektáží zdiva
(J. Pařenica – 227 000 Kč).
Stavební úpravy se v roce 2013 týkaly i Mateřské
školy Bře slavova (Stavex BV – 326 726 Kč) a doda-

Obyvatelé domů se tak dočkali opravy veřejného
prostoru, tedy silnice, chodníků, laviček i dětských
prvků.
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Břeclav bez bariér
Více než dva kilometry nových bezbariérových chodníků jsou v ulici Lidická, a to až po ulici Skopalíkovu.
Radnice tak i v roce 2013 pokračovala v projektu Břeclav bez bariér v v návaznos na zpracovaný
Generel bezbariérovos , jenž má město od roku
2011.

Palacha a předlážděné jsou i chodníky v ulici 17. listopadu. V roce 2012 se na bezbariérové přeměnilo
patnáct přechodů pro chodce, čtyři místa pro přecházení na páteřní trase v centru města a zastávka
u polikliniky. V úpravách chodníků, přechodů a zastávek chce radnice pokračovat i v nadcházejících
letech.

Rozvoj lokality v areálu
bývalého cukrovaru
Jeden a půl milionu korun darovala společnost Lidl
Česká republika městu na výstavbu Rákosníčkova
hřiště. Břeclavané jej to ž vyhráli v hlasovací soutěži.
Společnost následně vybírala oblast, kde bude nové
hřiště stát. Po domluvě s vedením města padla volba
na areál bývalého cukrovaru, se kterým má město do
budoucna větší plány.

Od křižovatky s ulicí Sovadinova až po Skopalíkovu
došlo k bezbariérové úpravě chodníků, přechodů
pro chodce, míst pro přecházení a autobusových
zastávek. Díky projektu se tak vyřešil nevyhovující
stav chodníků na obou stranách rušné ulice a úsek
je přizpůsobený i pro osoby s omezenou schopnos
pohybu a orientace. Původní náklady celého projektu odhadoval odbor rozvoje a správy na více než
devět milionů korun, konečná cena je 4 801 745 korun
(Stavba a údržba silnic). Navíc značnou část poskytl
Břeclavi Státní fond dopravní infrastruktury.
Díky dotaci z tohoto fondu se již v minulos podařilo bezbariérově upravit a zrekonstruovat lávku přes
řeku Dyji u průmyslové školy, zastávku v ulici Jana
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Hřiště s prolézačkami, houpačkami i lavičkami vyrostlo poblíž již dříve navezeného sáňkařského kopce. Jedinou podmínkou výstavby bylo zbudování
přístupového chodníku z rozpočtu města za 250 síc
korun (VHS).

Už na podzim začalo za dětským hřištěm vyrůstat
i dopravní hřiště, po kterém dlouhodobě volali nejen
rodiče, ale i ředitelé škol a školek ve městě. Radnici
se podařilo získat na výstavbu dotaci 800 síc korun
z rozpočtu Jihomoravského kraje, dokončené bude
hřiště v roce 2014 (PM Realstav - 1 499 463,27 Kč).

Městský kamerový dohlížecí systém se tak rozšířil i do
ulic Husova, Riegrova, Na Zahradách, Krátká a Slovácká.
Kromě toho ministerstvo podpořilo i přije již tře ho
asistenta prevence kriminality a projekt Domovník.

Opravy chodníků a silnic
Břeclav navíc uspěla s žádos o výstavbu cyklostezky,
chodníku a opravu nábřežní zdi. Stezka už vede po
druhé straně Dyje, takže díky tomuto projektu se do
areálu bývalého cukrovaru postupně dostane více
volnočasových ak vit. Nová stezka v hodnotě 5 629
123,94 korun (Stavba a údržba silnic) bude hotová
na jaře 2014.
Do budoucna chce město pokračovat v rozvoji této
oblas . Vzniknout by zde měl areál na bikros a plácky
na volejbal či basketbal.

Prevence kriminality s dalšími
kamerovými body
Tři nové kamerové body napojilo do svého dohlížecího systému město ve druhé polovině roku 2013.
Jejich pořízení podpořilo Ministerstvo vnitra České
republiky částkou 300 síc korun, zbylé peníze, tedy
460 606 korun investovalo město ze svého rozpočtu
(3E systém).

Kilometry nových chodníků a opravených silnic mají
od roku 2013 ve všech částech Břeclavi tamní obyvatelé. Město do jejich oprav investovalo přes 20 milionů korun. Cenu oprav se podařilo výrazně snížit díky
výběrovým řízením.
K největším opravám došlo v ulici Kupkova, kde je
nejen zrekonstruovaná silnice, ale opravené jsou
i chodníky a kanalizace (Strabag - 6 873 370 Kč). Nová
silnice vede do lokality s rodinnými domy Habrova
Seč (VHS – 3 388 000 Kč), opravená je ulička u Mateřské školy Osvobození (Stavba a údržba silnic – 514
105 Kč) i Zahradní ulice (Tlak Smolík - 2 264 900,87),
Písníky (IS Hodonín – 2 652 453,1 Kč) či chodníky ve
Fintajslově ulici (IS Hodonín – 1 618 218 Kč).
Po nových chodnících už lidé chodí i v ulicích
Lednická (IS Hodonín – 798 866 Kč), čás ulice Žižkova (VHS – 860 242 Kč) a Sovadinova (Tlak Smolík 1 173 685,83 Kč).

ulice Kupkova

Habrova Seč

u MŠ Osvobození

ulice Písníky
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ulice Fintajslova

ulice Zahradní

Sovadinova ulice

ulice Lednická

ulice Žižkova
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Dotace získané na projekty
Město Břeclav i v roce 2013 využívalo dotací jak z evropských fondů, tak od dalších poskytovatelů. Část peněz
se použila již v roce 2013, další projekty jsou rozpracované do dalších let.
Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost
(přechází i do roku 2014)

Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav
Dotace:
7 290 108 Kč
Náš podíl:
1 289 460 Kč

Ministerstvo vnitra ČR
Rozšíření kamerového systému
Dotace:
Náš podíl:

300 000 Kč
460 606 Kč

Asisten prevence kriminality
Dotace:
Náš podíl:

487 000 Kč
60 032 Kč

Domovník
Dotace:
Náš podíl:

153 000 Kč
17 568 Kč

Operační program Přeshraniční spolupráce SR – ČR
(přechází i do roku 2014)

Slovensko-český pro povodňový záchranný modul
Dotace:
7 338 900 Kč
Náš podíl:
1 295 100 Kč

Jihomoravský kraj
Údržba cyklostezek
Dotace:
Náš podíl:

70 000 Kč
30 780 Kč

Zkvalitnění služeb TIC v roce 2013
Dotace:
Náš podíl:

60 000 Kč
35 000 Kč

Léto rozhýbe Břeclav
Dotace:
Náš podíl:

20 000 Kč
5 000 Kč

Operační program Životní prostředí
Třídění bioodpadu ve městě Břeclav – kompostéry
Dotace:
1 777 111 Kč
Náš podíl:
197 457 Kč

Poznej lužní les
Dotace:
Náš podíl:

20 000 Kč
5 000 Kč

Digitální povodňový plán Břeclav
Dotace:
Náš podíl:

Místo setkání rodin: Budovatelská
Dotace:
Náš podíl:

20 000 Kč
38 661 Kč

Společnost LIDL ČR
Rákosníčkovo hřiště
Dotace:
Náš podíl:

1 500 000 Kč
250 000 Kč

Regionální operační program Jihovýchod
(přechází i do roku 2014)

Přestupní terminál IDS JMK
Dotace:
Náš podíl:

38 868 441 Kč
18 514 211 Kč

514 404 Kč
57 156 Kč

Zateplení a výměna otvorových výplní:
ZŠ Jana Noháče a MŠ Osvobození
Dotace:
2 587 320 Kč
Náš podíl:
2 919 466,27 Kč
Státní fond dopravní infrastruktury
Břeclav bez bariér – II. etapa
Dotace:
2 737 761 Kč
Náš podíl:
2 063 984 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Revitalizace sídliště Slovácká – II. etapa
Dotace:
2 320 692 Kč
Náš podíl:
1 084 275 Kč
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Memoriál Ivana Hlinky
Dotace:
Náš podíl:

200 000 Kč
200 000 Kč

Dětské dopravní hřiště – I. etapa
Dotace:
Náš podíl:

800 000 Kč
699 463 Kč

Břeclav však v roce 2013 získala peníze i na další zajímavé projekty, které připravuje na další rok. Patří
mezi ně například další zateplování škol a školek ve
městě, výstavba přírodní zahrady u Mateřské školy
U Splavu, revitalizace louky v podzámčí a zámecké
louky, výsadba dřevin v lokalitě Rytopeky či pořízení zametacího vozu na snížení prašnos z Operačního programu Životní prostředí, rekonstrukce židov-

ské obřadní síně u židovského hřbitova a výstavbu
cyklostezky v areálu cukrovaru z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oprava věže břeclavského zámku z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce ČR - SR, rekonstrukce skateparku díky
dotaci od společnos MND či Bezpečné přechody
s dotací Státního fondu dopravní infrastruktury.
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Městský úřad
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Městský úřad Břeclav
Městský úřad Břeclav zaměstnával ke konci roku
2013 161 zaměstnanců na deví odborech a útvaru
interního auditu. Interní auditor podléhá přímo starostovi.
Město spravuje své záležitos samostatně, tedy jako
samostatnou působnost. Státní správu, jejíž výkon
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byl zákonem svěřený orgánu města, vykonává jako
přenesenou působnost. Správní obvod se týká území
obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kos ce, Ladná,
Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský
Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec,
Val ce, Velké Bílovice, Zaječí.

Tajemník městského úřadu:

Mgr. Zdeněk Opálka

Odbor kanceláře tajemníka:

Bc. Josef Hlavňovský

Odbor rozvoje a správy:

Ing. Jana Šupová

Odbor ekonomický:

Ing. Ladislav Vašíček

Odbor majetkový:

Ing. Čestmír Blažek

Odbor stavebního řádu
a Obecního živnostenského úřadu:

Ing. Milena Osičková, MPA

Odbor sociálních věcí:

Mgr. Zdeněk Janíček

Odbor školství, kultury,mládeže a sportu:

Jindřich Tuček

Odbor správních věcí a dopravy:

Ing. Roman Konečný

Odbor životního prostředí:

Ing. Hana Hřebačková

Útvar interního auditu:

Bc. Petra Říhová

Slovo tajemníka
Vážení Břeclavané,
tak jako roky minulé, tak i rok 2013 byl rokem změn
a příprav, které mají za cíl zvýšit kvalitu našich služeb
pro naše klienty, ať už to jsou občané města, nebo
jeho návštěvníci.
V rámci projektu zkvalitnění služeb městského úřadu
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme připravovali zadávací dokumentace pro
výběrová řízení, které se týkaly tvorby strategických
dokumentů, procesního a finančního řízení a řízení
lidských zdrojů. V letošním roce se už naplno rozjely
práce na těchto projektech a jejich ukončení se plánuje na květen roku 2015. V praxi tyto projekty přinesou mimo jiné zmapování procesů na městském
úřadě a hledání jejich inovací tak, aby náš servis pro
občany byl v očekávané kvalitě poskytovaný profesionálními úředníky. Průběžně o projektu budeme
informovat na našich webových stránkách a v měsíčníku Radnice.

tento jednorázový průzkum nemůže podat věrný
a ucelený obrázek o tom, jak kvalitně městský úřad
pracuje. Proto jsme se zapojili do pilotního projektu „Dobrý úřad“ tak, abychom získali zpětnou vazbu
od Vás, kteří služeb našeho úřadu využívají, a dostali další podněty k našemu zlepšování. Každá Vaše
zkušenost, nápad na zlepšení nebo inspirace nás zajímá. Bližší informace najdete na webových stránkách
www.dobry-urad.cz.
Zpětnou vazbou pro naši činnost je také počet podaných s žnos a kontroly výkonu státní správy ze
strany našeho nadřízeného krajského úřadu. V roce
2013 jsme evidovali 15 s žnos , z toho pouze 1 byla
důvodná a 1 částečně důvodná a zbytek byly nedůvodné. V rámci kontrol výkonu státní správy krajským
úřadem v Brně nebyly shledány žádné nedostatky.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval
všem obyvatelům města a klientům za přízeň a zpětnou vazbu, která nám pomáhá růst a neustále zlepšovat naše služby.

Rovněž v interiéru budovy městského úřadu pokračujeme v modernizaci. Po modernizaci pokladny a rekonstrukci toalet se nám podařila vybudovat v budově
odboru správních věcí a dopravy vzduchotechnika,
která umožní mnohem lepší odvětrávání chodeb.
Předpokládám, že to naši klien ocení zejména v teplých měsících. Na podzim nás čeká zateplení této
budovy včetně výměny oken, které zafinancujeme
z dotačních zdrojů.
V rámci hlavní budovy jste jistě zaregistrovali barevné dveře na jednotlivých patrech, které doplní
nová barevná výmalba a výměna sví del na chodbách. Tato změna společně s novým přehlednějším
informačním systémem výrazně napomůže všem při
pohybu na úřadě.
V rámci připravované strategie úřadu se uskuteční
průzkum spokojenos občanů se službami městského úřadu. Jsem si samozřejmě vědomý toho, že

Mgr. Zdeněk Opálka
tajemník
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Informace z městského úřadu Břeclav
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím

V rámci kontrol výkonu státní správy nebyly shledány
žádné nedostatky.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím poskytlo město Břeclav v roce 2013 informace padesá žadatelům. Dotazy i odpovědi jsou
k nahlédnu na internetové stránce města na adrese
www.breclav.eu. Město také řešilo dvě s žnos podle paragrafu 16a. Podle zákona najdou lidé všechny
důležité lis ny na úřední desce, která je jak před budovou městského úřadu, tak také na internetových
stránkách.

Informace

Podané s žnos v roce 2013

Internetové stránky poskytují informace o dění ve
městě. K dispozici jsou rubriky Aktuální informace,
Stalo se a Zprávy obrazem. V roce 2013 si mohli lidé
přečíst přes sto padesát zpráv a zhlédnout desítky reportáží, které pro město natáčí TV Fenix. Informace
především o kulturních akcích získali lidé také prostřednictvím sms zpráv, kterých v roce 2013 odešlo
72 241. V systému je zaregistrovaných 2300 odběratelů. Nově si mohou lidé zažádat o zasílání kulturního
kalendáře e-mailem, a to na adrese zprávy@breclav.eu.

V roce 2013 dorazilo na Městský úřad Břeclav celkem
patnáct s žnos , z čehož jedna byla důvodná, jedna
částečně důvodná, deset nedůvodných a u zbylých tří
nešlo o s žnost podle paragrafu 175 správního řádu.

Kontroly
Odbor správních věcí a dopravy:
Krajský úřad Jihomoravského kraje – výkon státní
správy na úseku matrika a společná kontrola na úseku dopravních přestupků a pojištění vozidel, registru
vozidel, agendy zkoušek řidičů a registrace autoškol
včetně jejich kontrol (autoškolství)
Odbor stavebního řádu a obecního
živnostenského úřadu:
Kontrola Krajského živnostenského úřadu Brno – výkon
státní správy na úseku živnostenského podnikání
Odbor životního prostředí:
Kontrola Krajského úřadu Jihomoravského kraje – výkon státní správy na úseku jednotlivých složek životního prostředí
Odbor sociálních věcí:
Kontrola Krajského úřadu Jihomoravského kraje – výkon státní správy na úseku koordinace poskytování
sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením
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Internetové stránky města www.breclav.eu kromě
základních informací, jakými jsou kontakty na vedení
města, vedoucí a zaměstnance jednotlivých odborů,
nabízejí všechna podstatná sdělení. Lidé na nich najdou potřebné formuláře. Na odbor správních věcí
a dopravy se mohou předem objednat přes on-line
systém tak, aby nemuseli dlouho čekat ve frontě.

Nejdůležitějším radničním médiem je pak zpravodaj
Radnice, který v roce 2013 vyšel jedenáctkrát, a to
v měsíčním nákladu deset síc pět set kusů. Dostal
se tak do každé domácnos .
Zajímavos o městě mohli zájemci najít na Facebooku města, kde často diskutují a kam je přístup
i z první strany internetových stránek bez nutnos
registrace. Ke komentářům, dotazům či připomínkám lidem slouží také diskuzní fórum na internetových stránkách města, kde se pracovníci snaží reagovat na příspěvky během jednoho dne.
Výběrová řízení, která vypsalo město Břeclav, mohli
lidé najít jak na internetových stránkách města
www.breclav.eu, tak také na portálu Profil zadavatele na internetové adrese h ps://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283061.

Odbory městského úřadu Břeclav
Městský úřad má devět odborů a úsek interního
auditora.
Odbor kanceláře tajemníka se skládá z oddělení informa ky a vnitřní správy (úsek personální a mzdový,
úsek Radnice, úsek sekretariátu starosty a úsek krizového řízení) a oddělení právního.
Oddělení informa ky a vnitřní správy zajišťovalo
v roce 2013 opravu klima zace v budově správních
věcí a dopravy a dodávku vzduchotechniky (Climat
AIR – 529 161 Kč a 851 360,24 Kč), výměnu zámků
a dodávku generálního klíče v budovách městského
úřadu (Jaroslav Vališ – 283 488 Kč), renovaci dveří
v budově úřadu (Milan Mu na – 179 322 Kč) a pořídilo automobily pro jednotky dobrovolných hasičů
v Poštorné a Staré Břeclavi (Autobazar – STARSY –
250 000 Kč, Auto Moto centrum – 349 900 Kč).
Úsek právní v roce 2013 vymohl 570 pohledávek
v hodnotě 1 612 594 korun, což je například opro
roku předešlému nárůst o více než 600 síc korun.
Odbor eviduje pohledávky z tulu uložených sankcí
ve správním řízení a smluvních závazkových vztahů
občansko-právní povahy.

Úsek krizového řízení se zabýval především anonymní
hrozbou bombou v budově úřadu, na základě kterého došlo k instalování varovného vyrozumívacího
zařízení. V červnu se pak pracovníci podíleli na takckém cvičení integrovaných záchranných složek na
městském úřadu (požár v budově spojený s evakuací)
a cvičení v rámci projektu se slovenskými hasiči.

Odbor rozvoje a správy je složený z oddělení rozvoje,
oddělení inves c a správy a úřadu územního plánování.
Oddělení rozvoje každoročně zajišťuje přípravu žádos o finanční podporu k inves čním záměrům
města, řeší jejich následnou administraci, monitoring a vyúčtování. V roce 2013 bylo podpořeno 24
žádos o finanční podporu. Zajišťuje také zpracování
projektových dokumentací, koncepčních a strategických dokumentů. V rámci rozvoje území jsou monitorovány i cizí inves ční záměry, ke kterým vydává
vyjádření. V minulém roce vyřídili pracovníci 170
vyjádření pro veřejnost a přes 100 vyjádření pro
odbor majetkový.
Zároveň organizuje jako garant Zdravého města
Břeclavi celonárodní osvětové akce a veřejná projednání rozvojových potřeb. Stejně tak zajišťuje činnost
cyklokoordinátora.
Oddělení inves c a správy zajišťuje výběrová řízení
na zhotovitele staveb či dodávky služeb. Dozoruje
stavby města, ekonomické čerpání finančních prostředků, stará se o koordinaci s akcemi správců inženýrských sí . V rámci správy a údržby místních
komunikací a veřejného osvětlení byla dokončená
jejich paspor zace. Dále zajišťuje činnos ve věci
správy a údržby zeleně a veřejných prostor, likvidaci
komunálního odpadu. V loňském roce se podařilo
zajis t pravidelnou prohlídku a údržbu dětských hřišť
prostřednictvím místních občanů.
Oddělení úřadu územního plánování pořizuje, posuzuje a aktualizuje územně plánovací dokumentace
v rámci celého ORP, zajišťuje konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování, poskytuje
informace občanům a podnikatelům města. Pracovníci oddělení v roce 2013 zpracovávali Zprávy o uplatňování územního plánu obcí v ORP Břeclav, pracovali
na pořízení územních plánů obcí v ORP Břeclav, vyřizovali žádos o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
vydávali vyjádření k projektovým dokumentacím
(k územnímu a stavebnímu řízení, k dotacím atd.)
a pro potřeby orgánů státní správy. Také pořídili rozbor udržitelného rozvoje území k návrhu územního
plánu Břeclav. Dále průběžně poskytovali digitální
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data obcím v ORP Břeclav pro zpracování technických map.
Odbor životního prostředí se skládá z oddělení
zemědělství a ochrany přírody (úsek lesního hospodářství, úsek rybářství, úsek myslivos , úsek ochrany zemědělského původního fondu, úsek ochrany přírody
a krajiny, úsek odpadového hospodářství) a oddělení
vodního hospodářství a ovzduší (úsek vodního hospodářství, úsek ochrany ovzduší).
Oddělení zemědělství a ochrany přírody v roce 2013
vydalo 286 správních rozhodnu a řešilo 75 přestupků
na úseku rybářství, týrání zvířat, myslivos a střelných
zbraní a střeliva. Pracovníci úseku odpadového hospodářství uskutečnili kontroly drobných provozoven,
podniků Fosfa, Sedlecký kaolín a PKZ Keramika.
V rámci správního řízení ve věci kácení dřevin orgán
ochrany přírody vydal 34 povolujících a 1 nepovolující rozhodnu . Dohromady se povolilo pokácet 142
kusů stromů a uložila se náhradní výsadba v počtu
187 stromů.

účetnictví pokračoval odbor další etapou zavádění
účetnictví státu, která zahrnovala procesní úkony
stanovování metodiky pro implementaci pomocných
analy ckých přehledů a schvalování ročních účetních
závěrek. Za sledované období úsek zpracoval cca 270
síc účetních operací.
Úsek rozpočtu zejména sestavuje rozpočet a rozpočtový výhled a provádí analýzy a rozbory hospodaření.
Podařilo se uhlídat cash-flow a finanční likviditu
města – hospodaření města skončilo přebytkem
18 milionů korun.
Úsek místních poplatků má zejména na staros daňovou agendu v oblas místních poplatků, tj. vyhledává
poplatkové subjekty, poplatky vyměřuje, vybírá, vyúčtovává a vymáhá. Jedná se o poplatky za komunální odpady, ze psů, za užívání veřejného prostranství,
za lázeňský a rekreační pobyt, z ubytovací kapacity
a z výherních hracích přístrojů. Úsek celkem provedl
8 600 daňových řízení a nařídil 300 exekucí přikázáním pohledávky z účtu nebo srážkou ze mzdy, z nichž
vyinkasoval 500 síc korun. Celkem bylo na místních
poplatcích vybráno 13,9 milionu korun. Vedle agendy místních poplatků úsek zajišťuje státní správu podle zákona o právu shromažďovacím a agendu vztahující se k prodeji zboží v souladu s tržním řádem.
Úsek pokladní zajišťuje pokladní služby pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz
veřejnos . V průběhu roku provedl celkem 27 síc
pokladních operací. Úsek též spravoval agendu ztrát
a nálezů a přijal 160 nalezených či opuštěných věcí.

V útulku našlo v roce 2013 dočasný domov 118 psů
a koček. V průběhu roku si lidé vzali do vlastní péče
116 zvířat. Od roku 2013 se intenzivně pracuje na
uznání břeclavské honitby a v tolik mediálně známé
„poštorenské honitbě“ se začalo po mnoha letech
lovit.
Oddělení vodního hospodářství a ovzduší v roce
2013 vydalo 114 správních rozhodnu a řešilo 1 přestupek na úseku vodního hospodářství.
Ekonomický odbor je složený z úseků účetnictví,
rozpočtu, místních poplatků a pokladny. Na úseku
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Odbor majetkový se skládá z oddělení majetkového a oddělení správy nemovitos . Odbor se v roce
2013 zaměřil na zvýšení efek vity při nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města. Jednalo se
o op malizaci struktury majetku ve vlastnictví města, zvýšení obsazenos (pronájmů) prostor určených
k podnikání a bytů, především v problémových oblastech, vymáhání pohledávek a sjednocení přístupu
k pronájmům prostor neziskovým organizacím, které
vykonávají veřejně prospěšnou činnost.
Odbor navrhl k prodeji nemovitý majetek, který je
pro město nadbytečný. Jednalo se například o bytové
domy Mánesova 15 a Smetanovo nábřeží 14, objekt
bytů bývalé IV. kategorie, tzv.holobyty v Charvátské
Nové Vsi, jednotlivé „zůstatkové“ byty v již většinově

prodaných bytových domech, jednobytové rodinné
domy, pozemky s budovami v areálu bývalého cukrovaru apod.
V oblas pronájmů odbor dosáhl maximálního (stoprocentního) pronájmu bytů ve vlastnictví města a výrazně se zvýšil pronájem volných míst nebytových,
především kancelářských prostor v Domě školství.
V roce 2013 taktéž odbor majetkový zvýšil účinnost
vymáhání pohledávek - vymohl pohledávky ve výši
více jak 1,3 milionu korun. Také se podařilo sjedno t
systém poskytování míst neziskovým organizacím,
které vykonávají veřejně prospěšnou činnost. Ve vybraných případech jsou poskytovány prostory (na
základě schválení orgány města) výpůjčkou na dobu
určitou s m, že tyto organizace (spolky) provádí jen
úhradu finančních prostředků spojených s poskytovanými službami a se spotřebovanými energiemi
v daném prostoru.
Odbor sociálních věcí je složený nejen z oddělení sociálně právní ochrany dě , ale též úseku sociálních
služeb pro občany města Břeclavi i spádových obcí.
Velmi důležitá je ak vita odboru v realizaci „Centra
sociálních služeb“ v centru města Břeclav pro nestátní neziskové organizace, zejména volnočasové ak vity a zájmové činnos , které se otevře v roce 2014.
Odbor se zapojil do projektu C2 – Podpora standardizace sociálně právní ochrany, jakož i projektu v oblas prevence kriminality, a to vždy se zajištěním
finančních zdrojů. Zde jde o rozšíření kamerového
systému ve městě, zřízení a rozšíření funkcí domovníků a podobně.
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu se skládá
z úseku školství, mládeže a sportu, úseku kultury,
Turis ckého informačního centra a úseku památkové
péče.
Kromě tradičních akcí, jako jsou reprezentační ples
města, Dny města Břeclavi, Kulturní léto, Břeclavské
svatováclavské slavnos , rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční slavnos a oslavy konce roku, připravil
odbor v roce 2013 i zcela nové kulturní a společenské
akce. A to divadelní neděle pro dě i dospělé a bleší
trhy.
Odbor každoročně organizuje slavnostní shromáždění a pietní akty k výročí narození prezidenta

T. G. Masaryka, osvobození města, vniku samostatné
Československé republiky či Dne veteránů.

Pracovníci úseku kultury navš vili a pogratulovali
v roce 2013 jubilantům starším devadesá let. Bylo
jich 87, z tohoto počtu to byli tři stole a jeden dokonce narozený před sto dvěma lety.
Úseku školství se podařilo v roce 2013 umís t do mateřských škol ve městě všechny tříleté a starší dě .
Nastoupilo jich celkem 241.
Úsek památkové péče zprostředkoval poskytnu
dotace na opravy památek, které se nacházejí mimo
památkově chráněná území, nejsou národní kulturní
památkou a ve vlastnictví státu. Celkem to bylo 430
síc korun.
Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského
úřadu je složený z oddělení stavení úřad a obecní
živnostenský úřad.
V roce 2013 provedl stavební úřad v rámci své působnos celkem 970 správních řízení, z toho ve 12 případech byly uplatněny opravné prostředky. V rámci
sankčních řízení, a to jak ve správním, tak blokovém
řízení, stavební úřad vyměřil pokuty v celkové výši 157
síc korun, z čehož 149 síc korun bylo uhrazených.
K významným správním řízením, která v roce 2013
skončila, bezesporu patří kolaudace Mul funkčního
centra na zámku v Lednici (bývalé jízdárny), povolení stavebních úprav a změny užívání v břeclavském
pivovaru, dostavba obchodního centra v areálu u Tesca, sportovně společenské centrum v Kos cích, meteorologická stanice pro vědecké účely v Lanžhotě
a mnoho dalších.
61

Obecní živnostenský úřad vydal 1 672 výpisů z živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenských
oprávnění, přičemž nové živnostenské oprávnění
vzniklo 748 podnikatelům.
Dále vydal 359 rozhodnu o zrušení živnostenského
oprávnění, přičemž 116 řízení bylo zahájeno z moci
úřední jako sankční zrušení živnostenského oprávnění, provedl 1 316 administra vních úkonů souvisejících se změnami v živnostenském rejstříku a zápisem
provozovny a místa pro vypořádání závazků po ukončení provozovny, provedl 388 živnostenských kontrol
a dalších 87 kontrolních úkonů a šetření na místě,
přičemž pokračoval mimo jiné v kontrolní činnos
podle Mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (tzv. akce METANOL).
Došlo také k uložení 140 pokut ve výši 180 síc korun
(131 v blokovém řízení).
Odbor správních věcí a dopravy se skládá z oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik, oddělení evidence obyvatel
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a řidičských průkazů, oddělení přestupkových řízení
a oddělení dopravy a silničního hospodářství.
Rok 2013 byl posledním rokem výměny starých typů
řidičských průkazů. Jejich výměna se uskutečnila
i u většiny profesionálních řidičů z důvodu konce pěletého období platnos průkazu profesní způsobilos . Největší nápor odbor zaznamenal v období od
měsíce dubna do měsíce října. Celkem bylo vydáno
8 960 nových řidičských průkazů.
Zanedbatelný nebyl ani počet vydaných osobních
dokladů. Na přepážkách předali pracovníci 7 295
občanských průkazů a 3 312 cestovních dokladů.
Na úseku přestupků se i přes stále složitější způsob
projednávání porušení jednotlivých zákonů podařilo vyřešit větší počet přestupků oznámených Policií
České republiky a Městskou policií Břeclav. Varující
je stále velké množství řidičů, kteří usedli za volant
pod vlivem alkoholu i zvýšený počet řidičů pod vlivem drog.

Projekty městského úřadu
Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good
Governance na Městském úřadu Břeclav
Městský úřad Břeclav začal v roce 2013 s přípravou
projektu s názvem Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav.
Na ten získal více než sedm milionů korun (85 %)
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt odstartoval prvního února a skončí na konci
června 2015.
Jeho cílem je vypracovat strategie rozvoje města
a úřadu a informační strategii. Důležitou oblas je také
procesní řízení a řízení lidských zdrojů. Významnou
ak vitou je také finanční řízení a to nejenom úřadu,
ale také příspěvkových organizací města. Ke konci
roku se do projektu mohla zapojit i veřejnost, a to
vyplněním dotazníku k životu ve městě. Více o projektu si zájemci mohou přečíst na webu města.

Pokladna na úřadu v novém

vy. V roce 2013 Břeclav obhájila kategorii D. Město
se zúčastnilo hned několika kampaní, a to mezinárodního Dne Země, Evropského týdne mobility, Dne
bez aut, akce Poznej lužní les, Dnů zdraví. O letních
prázdninách, v rámci kampaně Národní dny bez
úrazu, pořádalo novou sportovní akci ve spolupráci
s TJ Lokomo va Břeclav a díky podpoře Jihomoravského kraje s názvem Léto rozhýbe Břeclav.
Do mezinárodní kampaně Den Země se Zdravé město
Břeclav zapojilo vyhlášením výtvarné soutěže společně se Střediskem volného času Duhovka. Vyhlášení
vítězů a vernisáž děl se konaly v budově městského
úřadu, tématem byli Ohrožení živočichové z červené knihy. Vernisáž zahájil místostarosta Luboš Krátký,
který také předával ceny vítězům.
Přijďte si zařádit na Lokomo vu, a protáhnout si tak
těla i se svými ratolestmi. Tak Zdravé město Břeclav
lákalo na sportovní akci, která se konala v červnu
v areálu TJ Lokomo va Břeclav pod názvem Léto rozhýbe Břeclav. Zábavné odpoledne plné her a pohybu
bylo pro dě plné soutěží a disciplín, jako jsou skákání v pytlích, opičí dráha, skákání na trampolíně, přetahování lanem, vybíjená. Dospělí si mohli vyzkoušet
všechny plochy sportovního centra – beachvolejbal,
fotbal, běžecký okruh, badminton, překážková dráha
a mnoho dalšího.
Dny zdraví ve městě se konají opakovaně. V tomto
roce se během první poloviny října do akce zapojili
jak sami obyvatelé Břeclavi, tak i lékárny, wellness
a fitness centra, neziskové organizace, sportovní
kluby a další. Pro zájemce připravili provozovatelé
zvýhodněné vstupy, měření tlaku, sportovní ak vity.
Břeclavské školy se zapojily se svými vlastními programy.

Pokladna na městském úřadu se přestěhovala z menší
do větší kanceláře. Nově tak mohou lidé pohodlně
počkat v čekárně s židlemi, prostor je také více osvětlený. Během roku došlo i ke zlepšení akus ckých
podmínek.

Zdravé město Břeclav
Město Břeclav je členem Zdravých měst, koordinátorkou je Markéta Turčíková z odboru rozvoje a sprá-

Nejdůležitější akcí Zdravého města Břeclavi v roce
2013 bylo pořádání prvního Veřejného fóra. Uskutečnilo se v říjnu za účas asi dvace obyvatel v sále
městské knihovny. Akce se zúčastnili zástupci vedení
města i odborů úřadu a u jednotlivých stolů se diskutovalo o nejpalčivějších problémech, ze kterých
účastníci vybrali desítku těch pro ně a město nejdůležitějších.
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1.

Zlepšit průtah městem (úpravy, semafory atd.)

2.

Dále rozvíjet cyklotrasy

3.

Řešit paralelní propojení městských čás
– Břeclav-Poštorná-Charvátská Nová Ves

4.

Chybí profesionální kulturní středisko

5.

Vyčlenění veřejných areálů pro
rekreační sportovce

6.

Řešit drobnou kriminalitu

7.

Řešit bezpečnost ve městě
(kamery, strážníci, osvětlení)

8.

Zrealizovat (naplnit) koncepci rozvoje zámku

9.

Vytvořit koncepci péče o veřejnou
zeleň ve městě

10. Zlepšit možnos pro zaměstnanost žen
(zkrácené úvazky, MŠ, rozšířený provoz)

Odbor životního prostředí
I v roce 2013 pokračoval na městském úřadu Akční
plán ekologizace, do kterého se zapojili všichni zaměstnanci m, že třídí odpad, užívají recyklovaný
papír, sknou úsporněji.
V červnu uspořádal odbor akci Úklid odpadků pro
dě ze Základní školy Kpt. Nálepky v Charvátské
Nové Vsi. Žáci se vydali od školy směrem k Včelínku.
Druhou stranu města, Starou Břeclav, pak pročis ly
dě ze Základní školy Kupkova. Jako odměnu a poděkování pro ně pracovníci úřadu připravili soutěže
s přírodovědnou tema kou.

tých tříd Základní školy Komenského a Základní školy
Kpt. Nálepky. Uskutečnila se exkurze na polesí Soutok, kde si dě vyslechly přednášky pracovníků Lesů
České republiky, Lesního závodu Židlochovice o flóře
a fauně lužního lesa. Nechybělo zdravé občerstvení,
hry a soutěže s přírodovědnou tema kou a samozřejmě táborák. Akce se uskutečnila za přispění Jihomoravského kraje.
Už potře vysadili pracovníci odboru za přispění vedení města nové stromy, a to v rámci Dne stromů.
Tentokrát v Poštorné za kostelem u dětského hřiště
přibyly tři stromy. Stromem roku se staly borovice
u kostela Navš vení Panny Marie v Poštorné.
V roce 2013 došlo také ke zpracování Digitálního povodňového plánu města Břeclavi a obce s rozšířenou
působnos z finančních prostředků poskytnutých
Operačním programem životního prostředí.

Odbor správních věcí a dopravy
Odbor správních věcí a dopravy připravil pro malé
cyklisty v prostoru před Kulturním domem Delta na
jaře dopravní soutěž Mladých cyklistů Besip. Ta je
určená žákům základních škol v působnos obce
s rozšířenou působnos . Zúčastnilo se jí deset čtyřčlenných družstev v první kategorii (4. – 6. ročník)
a osm družstev ve druhé kategorii (7. – 9. ročník).
V květnu se uskutečnilo na stejném místě okresní
kolo, ve kterém změřila své síly tři nejlepší družstva
z oblastních kol v Břeclavi, Hustopečích a Mikulově.

Tradičně se také každý rok koná Den otevřených
dveří v útulku Bulhary. Lidé se tak seznamují nejen
s jeho provozem, který vede od roku 2012 Lenka
Malinovská, DiS., ale na dě také čekaly soutěže.

Cílem akce je přispět ke zvýšení efek vity dopravně-výchovného působení na školách, správnému
a bezpečnému chování dě v silničním provozu a ke
snižování dopravní nehodovos . Dě si prohloubily a ověřily své znalos . Soutěž se skládala z disciplín: teore cká znalost pravidel silničního provozu
(test), prak cké uplatnění pravidel silničního provozu (jízda po mobilním hřiš ), prak cké zvládnu
techniky jízdy na kole (jízda zručnos na překážkové
dráze) a prak cké zvládnu zásad poskytování první
pomoci.

V rámci projektu v oblas environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty uspořádal odbor životního
prostředí ve spolupráci s odborem rozvoje a správy
a Zdravým městem pro dě akci nazvanou Poznej
lužní les. Účastnilo se jí čtyřicet žáků tře ch a čtvr-

V rámci Evropského týdne mobility, do kterého se
Břeclav zapojuje pravidelně, se od 16. do 22. září
uskutečnila celá řada zajímavých akcí věnovaných
dopravě. Tématem byl Čistý vzduch – je to na nás! Ve
čtvrtek mohli jet obyvatelé města zdarma městskou
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hromadnou dopravou, půjčit si kolo v Turis ckém informačním centru také zadarmo, pro žáky se konala
soutěž v dodržování pravidel silničního provozu.
Kromě toho obsadili v sobotu ulice v centru města
závodní cyklisté, kteří soutěžili o medaile v rámci
cyklis ckého kritéria GP Racio Břeclav. Akce určené
pro všechny věkové kategorie se účastnily desítky
malých i velkých nadšenců. Neděle pak patřila na
Pohansku zábavnému odpoledni.

Odbor sociálních věcí
Senioři, hendikepovaní, ale i rodiny s dětmi mohli
navš vit další ročník Veletrhu sociálních služeb,
který pořádá odbor sociálních věcí ve spolupráci
s neziskovými a jinými organizacemi. Konal se před
břeclavským gymnáziem a jeho návštěvníci si odnesli informace například z městské knihovny, mohli si
nechat změřit tlak či cholesterol, získali letáky od
jednotlivých organizací.
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Turis cké informační centrum Břeclav
Turis cké informační centrum Břeclav sídlí v Lichtenštejnském domě v ulici U Tržiště. Návštěvníci tam
získají propagační materiál o městě a okolí nebo si
mohou zakoupit mapy, brožury, suvenýry, dárkové
publikace či sběratelské předměty. Obyvatelé města
pak mohou využít poskytovaných kancelářských
služeb (kopírování, sk, vázání dokumentů do kroužkové vazby, laminování atd.), mají možnost dobít si
čipovou kartu na MHD nebo si v předprodeji koupit
vstupenky na vybrané kulturní a společenské akce
(v nabídce jsou mj. vstupenky sítě Ticket-Art, Ticketstream a nově také do Národního divadla v Brně).
Turis cké informace zveřejňuje centrum i na webových stránkách města v sekci Volnočasové ak vity.
Kromě pestré nabídky z oblas turis ky jsou zde
k dispozici kontakty na ubytovatele a restauratéry, pravidelně aktualizovaný kalendář akcí, virtuální
prohlídky města, bohatá fotogalerie nebo zajímavá
videa.
Nově lze přímo na stránkách stáhnout mobilní aplikaci pro „chytré“ telefony, která návštěvníka provede
městem a poskytne mu mnoho potřebných informací.
Nechybí ani kontakty na Turis cké informační centrum a rozpis otevírací doby, která se od května do
září prodlužuje.
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V roce 2013 navš vilo Turis cké informační centrum
Břeclav 15.316 návštěvníků, což je prak cky srovnatelné s rokem 2012. Nejvyšší je návštěvnost v období
letních prázdnin, kdy se turisté dotazují, kam se mohou ve městě a v regionu vydat, jakou trasu zvolit,
kde se konají zajímavé akce apod. Často si také zjišťují dopravní spojení, využívají veřejný internet nebo
kupují pohlednice, drobné suvenýry a sběratelské
předměty.
Mnoho z nich si odneslo novou brožurku s názvem
„Objevuj(te) Břeclav“, která návštěvníky provede
městem a seznámí je se základními fakty. S grafikou
„Objevuj(te) Břeclav se i nadále pracuje – od léta
2013 je využita mj. na plakátech s přehledem kulturních a sportovních akcí na následující měsíc.
Turis cké informační centrum provozuje také půjčovnu kol – v roce 2013 zapůjčilo 200 kol a do sormentu půjčovny přibyly tři městské koloběžky pro
dospělé. Centrum také dokoupilo pět nových kol,
protože stávající kola již vzhledem k svému stáří přestala vyhovovat. V současné době tedy Turis cké
informační centrum nabízí k zapůjčení šest dámských a šest pánských trekkingových kol, jedno kolo
dětské, jedno kolo tandemové a přívěsný cyklovozík
pro dě od 2 do 9 let.

Název subjektu:
Město Břeclav
Sídlo:
náměs T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
E-mail: posta@breclav.eu
Elektronická podatelna: e_podatelna@breclav.eu
Telefon (spojovatelka): 519 311 111
Fax: 519 372 334
Internetové stránky: www.breclav.eu
Facebook: Město Břeclav (oficiální stránky)
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 – 17.00
Úterý: 8.00 – 14.00
Středa: 8.00 – 18.00
Čtvrtek: 8.00 – 14.00
Pokladní hodiny:
Pondělí: 8.00 – 12.00, 12.30 - 17.00
Úterý: 8.00 – 12.00, 12.30 - 14.00
Středa: 8.00 – 12.00, 12.30 - 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 12.00, 12.30 - 14.00
Pátek: 8.00 – 12.00
Iden fikátor datové schránky: fesbhyp
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
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