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Město Břeclav

Slovo starosty
Vážení obyvatelé Břeclavi.
Dostává se Vám do rukou další, v pořadí už tře
Výroční zpráva města Břeclavi, tentokrát za rok 2014,
který byl v mnohém přelomový. Obyvatelé Břeclavi
si na podzim zvolili své zástupce pro nadcházející
4 roky.
Nicméně rok 2014 nabídl i další důležité událos .
Městská organizace TEREZA převzala do své správy
krytý bazén i koupaliště. Obě zařízení si vyžadovaly
větší opravy. Zejména do útrob krytého bazénu bylo
potřeba investovat miliony. Nicméně městu velikos
Břeclavi by krytý ani venkovní bazén neměl chybět,
nemalé inves ce do zachování provozuschopnos
těchto zařízení proto považuji za samozřejmé. V příšch letech bychom chtěli, nejlépe za pomoci dotací,
areál koupaliště i krytého bazénu dále modernizovat.
Neméně důležitým bodem v roce 2014 bylo otevření přestupního terminálu, který znamená zlepšení
komfortu cestujících. Přestupní terminál IDS JMK
těsně navazuje na vlakové nádraží. Lidé přestupující z autobusu na vlak nebo naopak tedy opravdu
ušetří cenné minuty a ani časově těsnější přestupy
jim nebudou dělat problémy. Rok 2014 nabídl také
množství sportovních a kulturních akcí. Mezi dnes už
tradičním Memoriálem Ivana Hlinky, Svatováclavskými slavnostmi nebo Vánočním městečkem zazářily
Slavnos rajčat. Premiérový ročník přilákal obrovský
zájem médií i návštěvníků. Unikátní slavnos nejen
v rámci České republiky proto budou pokračovat
i příš m rokem a rozšíří tak pestrou nabídku oblíbených akcí v Břeclavi.
V roce 2014 rovněž břeclavský pivovar vzkřísil legendu jménem Podlužan. Břeclavané začali využívat
nově vybudovanou cyklostezku podél Dyje, kterou
doplnilo množství laviček, stojanů na kola a dalších
prvků. Lokalita u cukrovaru je tak opět blíž k tomu,
aby byla plnohodnotně využívaná jako odpočinková
zóna Břeclavi. Své pověstné dveře otevřela nejen

Břeclavanům také zámecká věž, kterou město nechalo zrekonstruovat. Město rovněž ve spolupráci
s Moravskými na ovými doly opravilo skatepark Na
Val cké. Pokračovali jsme v zateplování a opravách
škol i rekonstrukci chodníků a silnic. Na své projekty
získala radnice téměř 11 milionů korun na dotacích.
Na poli bezpečnos radnice nezahálela ani v roce
2014, kdy ke stávajícím asistentům prevence kriminality přibyli další dva. Opět jsme rozšířili kamerový
dohlížecí systém. Jen v roce 2014 odhalily kamery
více než 250 různých druhů pro právního jednání.
Všechno důležité dění můžete každý měsíc sledovat
na stránkách zpravodaje Radnice. Stále sledovanějším médiem je i městský facebook, který v roce 2014
čítal přes 2.000 uživatelů a formou sdílení se příspěvky zobrazovaly až osmi sícům lidí. Novinky i důležité informace z městského úřadu se dozvíte také na
webu města www.breclav.eu.
I v dalších letech budeme pracovat tak, abychom
vytvářeli pro obyvatele Břeclavi co možná nejlepší
podmínky k ži v našem městě.

Ing. Pavel Dominik
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 více než 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, 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 vyrostl v Břeclavi například přestupní terminál
integrovaného dopravního systému, který spojil
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 města – městská
knihovna, muzeum a galerie, sportovní zařízení
TEREZA a domov seniorů. V roce 2014 se narodilo
185 Břeclavanů. Zemřelo 248 obyvatel města.
Město Břeclav je také zakladatelem společnos s 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.
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Zastupitelstvo města Břeclavi po volbách
Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo, které má 27 členů. Zastupitelstvo projednává a schvaluje návrhy
rady města (9 členů), kontrolního a finančního výboru.
Na podzim, 10. – 11. 10. 2014, se konaly řádné volby do zastupitelstev obcí. O přízeň voličů se ucházelo
11 stran a sdružení. Do zastupitelstva města Břeclavi se dostalo prvních sedm (Pro Region, ČSSD, ANO 2011,
KDU-ČSL, KSČM a Mladí a neklidní, ODS).:

Složení Zastupitelstva města Břeclavi
5,88 %
18,30 %

8,03 %

Pro Region
ČSSD
ANO 2011

12,19 %

KDU-ČSL
16,69 %

KSČM
Mladí a Neklidní

12,68 %

ODS
13,55 %

Jmenné složení Zastupitelstva města Břeclavi
Pro Region
– sdružení SNK ED:

Ing. Pavel Dominik, Mgr. Zbyněk Chlumecký, Libor Nazarčuk, Ing. Dymo Piškula,
Tomáš Mráz, Ing.arch. Mar n Ondrouch, Ph.D.

ČSSD:

Ing. Jaroslav Válka, PhDr. Karel Křivánek, Jaroslav Švach, Bc. Alena Andělová, DiS.,
Ing. Zdeněk Urban

ANO 2011:

Bc. Svatopluk Pěček, Milan Vojta, M.A., Lukáš Makovec, Ing. Mar n Marták

ODS:

PhDr. Evženie Klanicová, Ing. Luboš Krátký

KDU-ČSL:

Fran šek Schulz, Mgr. Richard Zemánek, Jiří Třináctý, Dis., Ing. Marcela Pardovská

KSČM:

Mar n Florus, Leopold Levák, Dagmar Švendová, BA, LL.M., Adriana Lehutová

Mladí a Neklidní:

Bc. Jakub Matuška, Mgr. Petr Škoda
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Zastupitelstvo města Břeclavi před volbami
Složení Zastupitelstva města Břeclavi
11 %

ČSSD

22 %

ODS
KDU-ČSL
26 %

Perspek va pro Břeclav
15 %

TOP 09
Pro Region

7,5 %
7,5 %

11 %

KSČM

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:

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
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Rada města Břeclavi

starosta
Ing. Pavel Dominik

1. místostarosta
Ing. Jaroslav Válka

místostarosta
Ing. Zdeněk Urban

místostarosta
Milan Vojta, M.A.

Bc. Alena Andělová, DiS.

Mgr. Zbyněk Chlumecký

Tomáš Mráz

Libor Nazarčuk
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Bc. Svatopluk Pěček

Výbory Zastupitelstva města Břeclavi
Zastupitelstvo města zřídilo jako své inicia vní a kontrolní orgány výbory kontrolní a finanční.

Výbor kontrolní
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové výboru:

Mgr. Richard Zemánek
Vít Kouřil
Helena Sla nská
Ing. Richard Bartoš, Bc. Jakub Matuška, Ing. Mar n Marták, Zdeněk Němec,
Ing. Marcela Pardovská, Dagmar Švendová, BA, LL.M.

Výbor finanční
Předseda:
Místopředseda:
Tajemník:
Členové výboru:

Leopold Levák
David Malinkovič
Ing. Ladislav Vašíček
Ing. Marek Baránek, Ing. Petr Dlouhý, Bc. Ondřej Ďuriš, Bc. Tomáš Frýdek,
Ing. Aleš Nešpor, Ing. Dymo Piškula, Milan Pospíšil

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

Komise rozvoje a územního plánování
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Ing.arch. Mar n Ondrouch, Ph.D.
Ing. Fran šek Pálka
Jiří Třináctý, DiS., Bc. Tomáš Frýdek, Pavel Veverka
Ing. Lenka Raclavská

Komise cestovního ruchu
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Lukáš Makovec
Libor Nazarčuk
Bc. Jakub Matuška, Ing. Luboš Krátký, Jaroslav Švach
Vlasta Hanáková

Komise sociální a zdravotní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Bc. Alena Andělová, DiS.
Bc. Jarmila Pěčková
Mgr. Naděžda Paštrňáková, Adriana Lehutová, Bc. Zdeněk Švarc,
Mgr. Zdeňka Polášková, Lenka Kalická
Mgr. Dagmar Gasnárková

Komise dopravní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Bc. Svatopluk Pěček
Ing. Bořek Zvědělík
Ing. Fran šek Zugar, Ing. Josef Bendl, Ing. Zdeněk Kamenský
Ing. Roman Konečný
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Komise sportovní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Mgr. Zbyněk Chlumecký
Ing. Mar n Marták
Mgr. Alexander Herman, Bc. Ondřej Ďuriš, Šárka Dobiášová, Slávka Kouřilová,
Jan Nejezchleba
Jindřich Tuček

Komise kulturní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

PhDr. Karel Křivánek
Lukáš Makovec
Fran šek Schulz, PhDr. Evženie Klanicová, JUDr. Marta Strušková,
Mar n Radkovič, Ing. Dušan Fikr
Radka Kobrová

Komise seniorů
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Jan Krátký
Ing. Dymo Piškula
Marie Fatěnová, MVDr. Ivanka Laucká, PhDr. Jiří Rufer
Mgr. Zdeněk Janíček

Komise majetková
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Ing. Michal Stehlík
Tomáš Mráz
Hana Schmidt, RSDr. Jan Hájek, Pavel Šagát
Bc. Simona Buzrlová

Komise školská
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Mgr. Petr Škoda
Mgr. Zbyněk Chlumecký
Mgr. Ivanka Filipská, Bc. Alena Andělová, PaedDr. Dana Neprašová
Alena Olejníková

Komise životního prostředí
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:
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Ing. Stanislav Blažej
Jiří Císař
Ing. Jaroslav Hladík, Dagmar Košutová, Ing. Juraj Kalužík
Ing. Hana Hřebačková

Vyhlášky, nařízení a řády v roce 2014
Nařízení města Břeclav č. 1/2014, č.
2/2014, č.3/2014, kterým se mění nařízení
města Břeclav č. 3/2013, tržní řád
Rada města Břeclavi se na svých schůzích č. 85 dne
26. 3. 2014, č. 93 dne 9. 7. 2014 a č. 97 dne 20. 8. 2014
usnesla doplnit na základě živnostenského zákona
tržní řád města Břeclavi č. 3/2013.

Místa lze užít ke stání na dobu časově omezenou,
nejvýše na 24 hodin. Vymezeny jsou v příloze č. 1 nařízení, v příloze č. 2 pak radní vymezili místa určená
ke stání silničních vozidel právnické či fyzické osoby
oprávněné k podnikání podle zvláštního právního
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblas obce, nebo fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblas obce.

Do článku jedna nařízení radní doplnili další restaurační zahrádky, které mohou fungovat ve městě na
základě tohoto nařízení.

Nařízení města Břeclavi č. 4/2014, kterým
se vymezují oblas města, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání silničního motorového
vozidla jen za sjednanou cenu
Rada města Břeclavi se na své schůzi dne 10. 12. 2014
usnesla vydat na základě zákona o pozemních komunikacích a v souladu se zákonem o obcích nařízení,
v němž vymezila místa, která lze sjednanou cenu použít ke stání silničních motorových vozidel.
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Nejdůležitější událos v Břeclavi v roce 2014
Leden
Starobřeclavš hasiči dostali nové
zásahové auto

Společný zásahový plán, společná cvičení na české
i slovenské straně, nová hasičská zbrojnice pro DHZ
POLE Trnava, nové hasičské zásahové auto, člun a vybavení pro krizový štáb pro Břeclav. Projekt podpořený Operačním programem příhraniční spolupráce
SR – ČR 2007 – 2013 nazvaný Slovensko-český pro povodňový záchranný modul (SOS.ra ) přinesl dobrovolným hasičům ze Staré Břeclavi potřebné nové
vybavení pro zásahy. Partnerem na druhé straně hranice je DHZ POLE Trnava.
V lednu roku 2014 mohli hasiči začít využívat nové
zásahové auto. Na představení nové techniky přijela do Břeclavi řada hostů jak z České, tak i Slovenské republiky. Mezi nimi například slovenský ministr
vnitra Robert Kaliňák, hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, senátor Jan Hajda, poslanci Jiří Petrů
či Miloslav Janulík, zástupci profesionálních i dobrovolných hasičů z obou států či představitelé města
Trnava. Nechyběl ani děkan Josef Ondráček.

Během letní přestávky pak začala na krytém bazénu velká oprava vzduchotechniky. Proměnou prošlo
i letní koupaliště. Nové jsou chodníky, oplocení, přibyl zavlažovací systém a několik dětských herních
prvků.

Tři králové přijeli na velbloudech
Tři králové si i v tomto roce našli cestu do Břeclavi.
A tentokrát přijeli na velbloudech. Desítkám malých
koledníků požehnal břeclavský děkan Josef Ondráček. Břeclavané darovali Oblastní charitě Břeclav
přes sto padesát síc korun, které půjdou na mnoho projektů, například i na provoz Domova sv. Agáty
v Poštorné.

Únor
Nový kruhový objezd začal sloužit řidičům

Tereza převzala správu krytého bazénu
a letního koupaliště
Příspěvková organizace Tereza se stala od prvního
ledna správcem krytého bazénu a letního koupaliště. Vedoucím bazénů se stal Alexander Herman. Krytý bazén se v novém roce otevřel po několikadenní
přestávce, během které se už Tereza spolu s Teplem
Břeclav pus la do drobných oprav.
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U nově budovaného přestupního terminálu začal
v únoru sloužit řidičům kruhový objezd. Dodavatel
jej po domluvě s městem otevřel dříve. Nicméně

stále se jednalo o staveniště, proto mohly po objezdu jezdit auta pouze do 3,5 tuny.

Royal Rangers stáhli dě z ulice

Nové zázemí získali členové Přední hlídky č. 2 oddílu Royal Rangers. A to v budově bývalé kotelny na
sídliš Na Val cké. Nová klubovna slouží dětem ze
sídliště hlavně během nepříznivého počasí. Všichni
členové pak začali novou místnost zvelebovat, projekt podpořilo nejen město Břeclav, ale i ministerstvo
školství.

Březen
Břeclav podpořila Tibet. Vyvěsila vlajku

vodního majitele ochranné známky práva na užívání.
Pivovar tak splnil svůj slib, že chce podporovat region
a vrá t se k tradičním a oblíbeným názvům a výrobkům.

Kromě samotného piva představili zástupci pivovaru
i jeho logo.

Břeclavan oslavil šedesátku
Folklorní soubor Břeclavan oslavil v roce 2014 šedesáté výročí svého vzniku. Na jeviš zaplněného kulturního domu ve Staré Břeclavi se střídali v březnu
tanečníci, zpěváci i muzikan . A to nejmladší i
nejstarší. Velkou akci si nenechali ujít nejen příznivci
souboru, ale i jeho bývalí členové, nechyběl dokonce
i jeden ze zakladatelů Jiří Holásek.

Poštorané zahájili půst. Místní čás
prošly masky
Vždy velmi navštěvovanou akcí je poštorenský fašank. Desítky tradičních masek se i tentokrát sešly
u poštorenského kostela, kde starosta krúžku pronesl
úvodní řeč, všechny poučil a pak se už průvod vydal
po Poštorné. Večer chasa pochovala basu a začala se
pos t před Velikonocemi.

Břeclavš skau vyvěsili před městský úřad v březnu
betskou vlajku. Město se tak opět připojilo k celosvětové akci Vlajka pro Tibet. Do ní se každoročně zapojuje kolem šes stovek obcí a měst po celé republice.

Pivovar vzkřísil legendu. Lidem nabídl Podlužan
Zámecký pivovar Břeclav představil v roce 2014 další
novinku. A to pivo Podlužan, na které získal od pů17

Duben
Knihovnou se rozezněly tóny klavíru
V průchodu městské knihovny byl od dubna k dispozici klavír. Skupina nadšenců, která se inspirovala
pražskou akcí, sehnala klavírní křídlo z roku 1912. Kromě toho sehnali organizátoři i ladiče a proto si mohl
v knihovně kdokoliv zkrá t dlouho chvíli hudbou.

Břeclav se připojila ke druhému ročníku
Výletních novin Lednicko-val ckého areálu

Už podruhé se spojily obce v Lednicko-val ckém areálu,
aby pod společnou hlavičkou vydaly oblíbené Výletní
noviny. Kromě toho se nově připojil i Mikulov. Starostové spolu s břeclavským místostarostou Lubošem
Krátkým pokř li noviny při akci Pálavský okruh, kdy
tradičně vyjíždí na koleje parní lokomo va Šlech čna.
Výletní noviny jsou každoročně zdarma k dostání
v turis ckých informačních centrech. Oblíbili si je
nejen místní, ale hlavně turisté, kteří v nich najdou
zajímavé py na výlety, výstavy a zajímavá místa regionu, včetně map.

Radní přivítali prvního občánka roku 2014
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Prvním břeclavským dítkem narozeným v roce 2014
se stala Berenika Dlouhá. Na svět přišla 2. ledna
v 6.25 hodin v břeclavské porodnici jako druhé dítě
manželů Simony a Michala Dlouhých. Při narození
vážila 3 320 g a měřila 50 cen metrů.
Novou občanku přivítali radní města na svém zasedání a rodičům předali drobné dárky.

Město ocenilo pedagogy, osobnos převzaly
cenu starosty

V předvečer dne učitelů ocenila břeclavská radnice
v synagoze třiadvacet učitelů, především za obětavou, mnohdy celoživotní práci v oblas vzdělávání.
Mezi oceněnými, kteří z rukou zástupců břeclavské
radnice převzali stříbrnou pamětní minci, byli Marie Koníčková, Jitka Špačková, Jarmila Bartolšicová,
Jaroslava Bartolšicová, Jarmila Krejzová, Marcela
Minaříková, Hana Zajícová, Vlasta Průšová, Ludmila
Mužíková, Milena Petránková, Zdeňka Baková, Eva
Černohorská, Jarmila Volejníková, Dana Stočesová,
Marcela Valentová, Zbyněk Chlumecký, Eva Krutáková, Vlas mil Staněk, Mar n Přibáň, Jan Bohuslav, Jiří
Radkovič, Drahomíra Zelinková a Ján Adamus.
Čtyři významné osobnos Břeclavi v dubnu převzaly
z rukou starosty Oldřicha Ryšavého ocenění za svoji práci, kterou výrazně přispěly k rozvoji různých
oblas života ve městě. Cenu v břeclavské synagoze převzala za celoživotní pedagogickou činnost
a práci v oblas kultury Ludmila Kobzíková, za celoživotní práci v oblas skau ngu si ocenění odnesl
Jiří Rufer. Další osobnos byl Karel Křivánek, kterého město ocenilo za celoživotní práci v kulturní sféře
a ve výtvarném umění. Pavel Vajčnar získal ocenění za celoživotní práci ve zdravotnictví. Společně se
starostou Oldřichem Ryšavým oceněným gratulovali
i všichni místostarostové města.

Květen
Bezpečnostní sloupky zlepšily situaci
na silnicích

po ránu sešly stovky. A i když počasí zrovna nepřálo,
malí i velcí se vydali na jednu ze dvou vybraných tras
po krásách našeho regionu. Cíl byl opět u splavu, kde
se losovaly cyklopasy o zajímavé ceny.

Základní opravy koupaliště u konce

Nová dlažba, vstupní sprchy, zábradlí, natřené bazény. To byly viditelné opravy, kterými v první fázi
prošlo břeclavské letní koupaliště. Areál, který byl
v době oprav starý přes 40 let, měl silně zanedbanou
běžnou údržbu. Proto bylo potřeba vyměnit základní vybavení, tedy věci, kterých si mnohdy návštěvník
ani nevšimne. Vybudovala se také závlaha trávníků.
Kultura koupaliště se tak celkově výrazně změnila.
Osm míst, kde je největší problém s neukázněnými
řidiči. Břeclav testuje bezpečnostní flexi sloupky, které mají zvýšit bezpečnost u přechodů či v problémových křižovatkách. Partnery projektu jsou Centrum
dopravního výzkumu a HIT Hofman.

Červen
Atle ze ZŠ Kupkova mistry republiky

Úředníci spolu s Centrem dopravního výzkumu
a městskou policií vy povali místa, kde je v současné době největší problém. Pokud se sloupky osvědčí,
zváží i další místa, kde by mohly pomoci.
Místa budou sledovat právě pracovníci Centra dopravního výzkumu, kteří v rámci studie vypracují i vyhodnocení. Sloupky se tak objevily například u katastrálního úřadu, u Shopping centra, u přechodů před
Základní školou Slovácká či v Charvátské Nové Vsi.

Lichtenštejnské stezky podesáté
Více než sícovka cyklistů si nenechala ujít desátý
ročník Otevírání Lichtenštejnských stezek. U poštorenského kostela, kde byl volný start, se jich hned

Nevídaného úspěchu dosáhli starší žáci ZŠ Kupkova,
když se jim podařilo zvítězit v republikovém finále
atle ckého čtyřboje, které navíc hos l břeclavský
stadion Lokomo va. V konkurenci atle ckých špiček České republiky tak sportovci z pořádající ZŠ
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Kupkova v mnoha disciplínách atakovali své osobní
rekordy. Pod vedením učitele Petra Pláteníka dokázalo družstvo ve složení Erik Veselý, Jan Vašíček, Filip
Král, Adam Horák a Dalimil Mikyska porazit i sportovní školy, z nichž některé týmy byly složené pouze
ze sportovců specializujících se na atle ku. Mezi žáky
z Kupkovy přitom byli kromě atletů i hokejisté a stolní tenista.
Nejlepší z Břeclavanů Veselý navíc kraloval míčku
(80,92 m) a sprintu (7,40 s), v závodě na kilometr doběhl čtvrtý (2,54,89 min) a 6. místo ve skoku do dálky
znamenalo pro atleta mezi všemi závodníky celkové
skvělé druhé místo.

pina cyklo-běžců zastavila v Břeclavi, kde na téma
drogy hovořili s představiteli místní radnice. Právě
díky přednáškám občanského sdružení Řekni ne drogám – řekni ano životu, které za cyklo-během stojí, se
daří šířit mezi žáky základních a středních škol osvětu
na poli boje pro drogám. Hlavním cílem sdružení je
hlavně účinná prevence. Na 1300 km dlouhé trase
po desítkách českých a moravských měst sportovci
upozorňují především na nízkou informovanost o nebezpečnos drog.

Nezaměstnaní čis li lesy

Břeclav protnula nová cyklostezka podél Dyje

Stovky cyklistů denně začaly využívat nově vybudovanou cyklostezku, která vede centrem města podél
Dyje. Cyklostezka v areálu bývalého cukrovaru se tak
stala dalším bodem v rámci revitalizace celé oblas .
Doplnilo ji množství laviček, odpadkových košů nebo
stojanů na kola. V areálu je mimo jiné Rákosníčkovo hřiště pro dě , město rovněž vybudovalo dopravní hřiště.
Cyklostezka je napojená na ulici U Stadionu a pokračuje podél řeky Dyje směrem od centra Břeclavi. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení dostupnostéto lokality, zvýšení podílu cyklis cké dopravy,
s čímž souvisí zvýšení bezpečnos provozu při přesunech cyklistů po městě. Součás cyklostezky se staly
prostory určené pro chodce, které zároveň využívají
i osoby s omezenou schopnos pohybu a orientace.

Cyklo-běžci v Břeclavi
Už podvanácté absolvovalo několik sportovců Cykloběh za Českou republiku bez drog. I tentokrát se sku20

Lesy České republiky odstartovaly společně s Úřadem práce Břeclavi nový projekt, který má za úkol
pomoci dlouhodobě nezaměstnaným. Ti pod dohledem pracovníků Lesů ČR uklízeli odpadky v lese, čisli krajnice cest, likvidovali staré nefunkční oplocení
nebo odstraňovali náletové rostliny. Projekt trval několik měsíců a uplatnění v něm našly desítky nezaměstnaných, kteří mimo jiné čis li i frekventovanou
cyklis ckou trasu v Kančí oboře.

Fes val pod zámkem: Tisíce lidí a sto druhů piv
Tře ročník Břeclavského fes valu minipivovarů, jakožto jedna z největších přehlídek nejmenších pivovarů v republice, přilákal pod břeclavský zámek opět
síce lidí. Akce se zúčastnilo rekordních 28 minipivovarů z Moravy, Čech i Slovenska, které dovezly na
100 druhů piv včetně všemožných speciálů. Během
dese hodinového programu tak lidé mohli ochutnat
jak klasické světlé „desítky“, tak například svrchně
kvašená piva Pale Ale, pšeničné či ovocné bezové
a malinové speciály, ale i dvace stupňové pivo slovenského pivovaru Sessler. Jelikož bylo v hlavní roli
pivo, obešel se hudební program bez velkých hvězd.
Nabídl však přehlídku břeclavského country a rocku

Senior akademie bezpečí. Cílem preven vního programu nazvaného Senior Akademie Bezpečí Městské
policie Břeclav (S.A.B) bylo zvýšení informovanos
seniorů a starších o samotě žijících osob v oblas
prevence kriminality a dalších druhů pro právních
jednání, jako například prevence předcházení požárů
a dalších havarijních stavů a událos ; zlepšení orientace seniorů v oblas bezpečnos silničního provozu, základy poskytování předlékařské první pomoci,
zvýšení finanční gramotnos , probírala se ale také
třeba problema ka domácího násilí a šikany nebo
práv pacientů či klientů ústavů sociální péče.
i české a slovenské bluesové špičky. Na své si tak došli pivní i hudební fajnšmekři. Návštěvníci také využili
prohlídky Zámeckého pivovaru Břeclav, jenž loni po
17 letech obnovil výrobu piva, či program pro dě ,
jenž zajis la břeclavská centra volného času Duhovka a Klubík.

Červenec
Na Pohansku to o prázdninách vřelo
Posluchači S.A.B. se s odbornými lektory a zástupci
městské policie scházeli pravidelně každé pondělí až
do konce června. Po ukončení kurzu se z absolventů
stali neformální asisten prevence kriminality, kteří
budou nabyté zkušenos dále předávat ve svém okolí.
Na podzim tohoto roku chystá městská policie S.A.B.
pro pokročilé, v němž na frekventanty bude čekat
podrobnější zasvěcení do problema k, které se v základním kurzu ukázaly jako nejvíce „žhavé“ a potřebné.

Strážník stříbrný na Evropě
Stovky cyklistů se v červenci vydaly po Velkomoravských stezkách. Mnozí z nich zakotvili u zámečku Pohansko, kde kromě vojenských ležení z časů první republiky mohli zhlédnout dobové módní přehlídky, ale
zejména bojovou ukázku z období předcházejícímu
druhé světové válce. Nadšenci z břeclavského klubu
vojenského historie a jejich přátelé tady to ž pro
zaplněnou louku zahráli atrak vní podívanou, kdy se
Čechoslováci postavili pro silám Freikorpsu. Ty před
válkou opakovaně napadaly hranici Československa.

Senior akademie bezpečí má první absolventy
Několik desítek seniorů převzalo v létě od zástupců
policie a města osvědčení o úspěšném absolvování

Břeclavský strážník Petr Nosek bodoval na mezinárodní soutěži siláků. Po dvou zlatých medailích
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z dubnového mistrovství ČR a SR v silovém trojboji
a mrtvém tahu si z evropského šampionátu přivezl
cenné stříbro. Pětapadesá letý strážník se u městské
policie věnuje služební kynologii a v silových sportech patří k začínajícím, ale velmi úspěšným závodníkům.

Srpen
Rajčata přilákala síce návštěvníků

Obrovského úspěchu dosáhl nadějný břeclavský veslař, když nejprve exceloval na mistrovství světa juniorů v německém Hamburgu a společně s pardubickým
kolegou Miroslavem Jechem získal zlato v závodě
dvojek bez kormidelníka. Nestačili na ně ani borci
z Řecka, Rumunska, Jihoafrické republiky, Rakouska nebo Německa. Namo vovaní Češi poté odjeli
do Číny na olympijské hry mládeže, kde skončili na
neuvěřitelném druhém místě za favorizovanými Rumuny. Ti speciálně na kratší kilometrovou trať trénovali. Standardně se to ž jezdí trať dvoukilometrová.
I přesto je stříbro skvělým výsledkem a česká posádka, z níž polovinu tvoří břeclavský veslař, se tak zapsala do sportovní historie Břeclavi i Česka.

Češi si na Memoriálu dobruslili pro stříbro

Češ na, slovenš na, němčina, ale třeba i anglič na.
V zaplněné uličce u břeclavské synagogy v polovině
srpna zaznělo mnoho jazyků. Slavnos rajčat přilákaly kromě Břeclavanů i návštěvníky z různých koutů
Česka a Evropy, kteří při pobytu v Lednicko-val ckém
areálu zařadili Rajskou Břeclav do svého programu.
Už před konáním to ž slavnos budily značný mediální zájem. Město Břeclav přitom kulinářskou akci
pořádalo vůbec poprvé.

Helešic mistrem světa a stříbrným
na olympiádě

Ivan Hlinka Memorial Cup letos přilákal síce hokeje
ch vých fanoušků. Na břeclavský zimní stadion několikrát přišlo přes tři síce návštěvníků. A bylo se
na co dívat. Poté, co češ reprezentan do osmnác
let v Břeclavi rozdr li sbornou 11:2 a po předchozích
vyhraných zápasech nad Finskem a USA, vyhrál suverénně skupinu A. Měli skvěle nakročeno k nejvyšším
metám. V semifinále Češi porazili Švédy a ve finále je
čekala Kanada, která Hlinkově memoriálu vévodí už
roky. Té ale nakonec podlehli.

Září
Otevření bazénu se zpozdilo. Kvůli opravám
Důvodem zpoždění otevření krytého bazénu byla
nejen rekonstrukce vzduchotechniky, kterou město
chtělo opravit až v další etapě. Opravy, které začaly
již v polovině června roku 2014, ihned po skončení
sezony, ukázaly hned několik větších problémů, které museli stavaři vyřešit. Původní opravy, které měly
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Ve 30. letech vytvořil např. plakáty pro inscenace
břeclavského divadelního souboru Bře slav. Z bibliofilských sků byla nejvýznamnější jeho sazba reprezenta vního vydání Slezských písní Petra Bezruče,
Josef Červenka byl zapáleným fotografem. Nejraději
snímal přírodu. Byl také vášnivým sportovcem. Věčně usměvavý Břeclavan jezdil ještě ve velmi vysokém
věku na kole. Ještě ve svých sto letech měl bystrou
mysl a svými příběhy dokázal pobavit všechny, kteří
se s ním setkali.
být hotové během září, vysoutěžila radnice za čtyři
miliony korun. Nicméně už tady se ukázalo, že budou potřeba další vícepráce. Docházelo k úniku vody,
kvůli netěsnos trysek vtékala voda do konstrukcí.
Bylo proto potřeba vše opravit tak, aby v dalším provozu nedošlo k fatálním poruchám a mnohonásobně
dražším opravám.

Den železnice a slavnos : Desítky síc lidí

Břeclavan odešel ve sto třech letech

Do Břeclavi se na konci září sjely desítky síc lidí
z Česka, ale také z mnoha evropských států a dokonce i z jiných kon nentů. Kvůli Svatováclavským
slavnostem, ale také Národnímu dni železnic. Kromě
tradičních folklorních oslav a tradic měly třiadvacáté
Břeclavské svatováclavské slavnos program nabitý
i hudebními hvězdami. Město rovněž ožilo Dnem železnice a oslavami 175. výročí příjezdu prvního vlaku
do českých zemí. Toto historické prvenství si připisuje právě Břeclav, pro kterou znamenalo celkovou
modernizaci a hospodářský rozvoj města. Oslavy příjezdu prvního vlaku lákaly především na mnoho unikátních historických lokomo v, ale také na nevšední
drezíny, protokolární vlaky nebo nejnovější soupravu
railjet.

Věž břeclavského zámku se otevřela veřejnos

Ve věku 103 let zemřel 10. září nejstarší Břeclavan
Josef Červenka. Významný břeclavský fotograf, grafik a typograf se narodil 9. března 1911 v Břeclavi.

Na věži břeclavského zámku se o posledním zářijovém víkendu „dveře netrhly“. Davy zvědavých návštěvníků z Břeclavi, ale i vzdálených koutů Česka
si nenechaly ujít nevšední výhledy z nově otevřené
zámecké věže.
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Namísto původní střechy stavebníci vybudovali střešní terasu a dřevěný ochoz tak, aby přes cimbuří bylo
vidět, zrekonstruovali schodiště, opravili cimbuří
a vnitřní část vyhlídky dostala novou omítku.

jedenác stranami, sdruženími a hnu mi odevzdali
lidé nejvíce hlasů Pro Regionu (6 zastupitelů). Ten se
tak na pozici lídra radnice vrá l po čtyřech letech.
Druhá skončila Česká strana sociálně demokra cká (5 zastupitelů), za kterou však už nekandidoval
dosavadní starosta Oldřich Ryšavý a místostarosta Jaroslav Parolek. Tře pozice patřila ANO 2011
(4 zastupitelé), těsně za ní skončila KDU-ČSL (4 zastupitelé) a KSČM (4 zastupitelé). Do zastupitelstva
města Břeclavi se rovněž dostala ODS (2 zastupitelé) a nové poli cké hnu na břeclavské scéně Mladí
a Neklidní Břeclav (2 zastupitelé). Do zastupitelstva
města se neprobojovala TOP 09 a nezávislí kandidá ,
Perspek va pro Břeclav, Strana svobodných občanů
a Strana soukromníků ČR.

Říjen
Asisten se v boji s kriminalitou osvědčili,
přibyli další

První jednání o tom, kdo povede město v následujících čtyřech letech, se uskutečnila už v poslední den
voleb. Vzešla z nich koalice stran, které v komunálních volbách získaly nejvíce hlasů.

Krizový štáb pomáhal lidem v Bulharech

S dalšími dvěma novými asistenty prevence kriminality (APK) se mohli v břeclavských ulicích setkat obyvatelé a návštěvníci našeho města. Počet APK se tak
zvýšil ze dvou na čtyři. Městská policie využila místní
a osobní znalos těchto asistentů, kteří dohlíží na
dodržování pořádku zejména v lokalitách s větším
výskytem osob sociálně vyloučených nebo v místech, kde dochází k častějším problémům s dodržováním pořádku. Nedílnou součás asistentů je také
práce s dětmi a mládeží v mimoškolní době a dohled
na příchod dě do škol a odchod z nich.

Volby 2014: Břeclav povede trojkoalice
Necelých 34 % Břeclavanů přišlo v říjnu ke komunálním volbám odevzdat hlas svému favoritovi. Mezi
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Téměř měsíc (17. 9. – 13. 10.) zůstali členové krizového štábu v Bulharech. Tam se po vydatných dešch v polovině září utrhl kus podmáčeného svahu
u rodinných domů. „Bulhary patří pod naši obec
s rozšířenou působnos . Starosta obce Jiří Osička nás
požádal o pomoc, protože stav tamního svahu u řeky
Dyje je problema cký již řadu let. Svolali jsme tedy
krizový štáb, ke kterému se ještě ten den přidal i štáb
hejtmana,“ uvedl tajemník krizového řízení Městského úřadu Břeclav Vilém Vyhnálek.
Ve středu 17. září vyhlásil hejtman Jihomoravského
kraje Michal Hašek v obci stav nebezpečí. Do Bulhar
se začaly sjíždět jednotky profesionálního hasičů
z jižní Moravy, ale také ze Záchranného útvaru Hlučín. Ti mají k dispozici těžkou techniku. „Nakonec
krizový štáb spolu se sta ky a projektantem rozhodl
o nutnos zpevnit 135 dlouhý rizikový svah pomocí

těžkého lomového kamene. Hasiči museli nejdříve
vybudovat přístupovou panelovou cestu přes zahrady a poté začali s navážením kamene do samotného
koryta tak, aby zpevnili svah,“ doplnil Vyhnálek s m,
že celkem se i na zpevnění svahu použilo sedm síc
kubíků kamene.

Břeclavský silák dobyl svět

Do rady města usedli kromě starosty a místostarostů
Alena Andělová z ČSSD, Svatopluk Pěček za ANO
2011, Tomáš Mráz, Libor Nazarčuk a Zbyněk Chlumecký za Pro Region. Pro radu města v tomto složení
hlasovalo 19 zastupitelů, 6 se zdrželo.

V posledních dvou letech jej trápila řada těžkých
zranění, které navíc „podpořila“ borelióza. Některá zranění ještě doznívala, přesto dokázal Radovan
Kaděra znovu porazit světovou konkurenci a poblíž
Innsbrucku vybojoval v říjnu zlato na mistrovství světa v silovém trojboji a benčpresu ve váhové kategorii
do 125 kg. O tuly se tu porvalo na tři sta čtyřicet
silových atletů z celého světa.

Zastupitelstvo města Břeclavi se mohlo sejít už
o týdny dříve. A to, kdyby nechyboval krajský soud,
který při evidenci volebních s žnos zaměnil město
Břeclav a obec Březí. Na chybu přišel právník města a soud se Břeclavi dodatečně omluvil. Neobvyklý
termín, tedy státní svátek, tak zvolil bývalý starosta
města Oldřich Ryšavý proto, aby radnice nemusela
pla t končícím představitelům odstupné navíc, což
by činilo cca 159 síc korun.

Skejťáci a freestylis otevřeli nový park

Listopad
Novým starostou Břeclavi je Pavel Dominik
Pavel Dominik z Pro Regionu se stal novým starostou
Břeclavi. Rozhodli o tom na prvním ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 17. listopadu 2014 břeclavš
zastupitelé. Prvním místostarostou se stal Jaroslav
Válka z ČSSD a dalšími dvěma místostarosty Zdeněk
Urban z ČSSD a Milan Vojta za ANO 2011.
Nového starostu Pavla Dominika ve veřejné volbě
zvolilo 19 z 25 přítomných zastupitelů, jeden byl pro, pět zastupitelů se zdrželo.
Pro Jaroslava Válku hlasovalo 20 zastupitelů, čtyři se
zdrželi, jeden nehlasoval. Pro Zdeňka Urbana a Milana Vojtu hlasovalo 19 zastupitelů, 6 se zdrželo.

Stylová hudba, oblečení, hromada umění na bmx,
prknech a inlinech. Mladí nadšenci a milovníci adrenalinu na kolech a „kolečkách“ v listopadu slavnostně otevřeli nový skatepark Na Val cké za účas zástupců města Břeclavi a Moravských na ových dolů,
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kteří areál financovali. Plocha, která za m čítá tři
konstrukce, je určená nejen pro Břeclaváky, ale i pro
zájemce z širokého okolí. Skatepark Na Val cké byl
přitom z důvodu havarijního stavu zavřený téměř tři
roky. Společnost MND, a. s. poskytla městu 450 síc
korun na vybudování prvních tří prvků, další více než
milion investovalo město do obnovy povrchů, oplocení areálu a mobiliáře.

Bazén se otevřel veřejnos .
Opravy stály miliony

Městská společnost Teplo Břeclav se tak stane výhradním dodavatelem tepla z centrálního zdroje tepla
v Břeclavi. Předběžná kalkulace ceny tepla pro rok
2015 je 635 Kč za GJ včetně DPH.

Prosinec
Vyrovnaný rozpočet na rok 2015
Vyrovnaný rozpočet a více peněz na kulturu a sport.
Rada města Břeclavi doporučila zastupitelům ke
schválení rozpočet na rok 2015. Bude vyrovnaný,
a to při příjmech i výdajích ve výši 439 milionů korun.
Zastupitelé jej schválili 22. prosince 2014.
„Město v tomto roce přijde o významný příjem v podobě peněz za videoloterní terminály, proto musíme
zvažovat každou inves ci, kterou ve městě plánujeme,“ nechal se slyšet starosta města Pavel Dominik.

O pár měsíců později, ale ve větším pohodlí. Krytý
bazén v Břeclavi se po několikaměsíční odstávce otevřel veřejnos na konci listopadu. Díky mnohamilionové inves ci se podařilo vyměnit potřebné rozvody,
opravit nevyhovující vzduchotechniku a zastavit velké úniky vody z bazénu. Původně měli krytý bazén
začít lidé využívat už v říjnu, havarijní stav některých
čás však opravy prodloužil.

Město získalo rozvody.
Cena tepla bude všude stejná
Rada města schválila na svém zasedání v listopadu
dodatky k nájemním smlouvám na rozvody tepla
v oblas středu města. Ty původně provozovala společnost RWE Energo.
Rozvody budou městu předány zpět k 31. 8. 2015
s m, že je nadále bude provozovat městská společnost Teplo Břeclav. Tímto dodatkem se významně
sníží posun mezi předáním první etapy, což je oblast
ulice Slovácká, kterou město mělo získat k listopadu
2015, a druhé etapy U Splavu, kde břeclavská radnice
měla rozvody získat až v roce 2018. Vše tedy bude
v jednom termínu a před začátkem nové topné sezony.
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Ten spolu se svými kolegy místostarosty a vedoucími
odborů seděl nad rozpočtem několik desítek hodin,
aby vybrali pro další rok skutečně jen ty inves ce,
které jsou pro město přínosem a neúměrně neza ží
rozpočet města.
Pro rok 2015 se počítá s dalšími inves čními akcemi.
„Připraveno máme v rozpočtu 50 milionů na inves ce a 63 milionů na opravy a údržbu. Pět milionů pak
půjde na splátky,“ doplnil Válka s m, že na kulturu
v rozpočtu vyčlenili pro rok 2015 19 milionů korun
a do sportu půjde dokonce 35,6 milionu. Do příspěvkových organizací přiteče z městského rozpočtu více
než 84 milionů korun.
Mezi inves ce nově zařazené do rozpočtu patří například oprava komunikace Fibichova, modernizace
světelné signalizace, pokračování projektu Břeclav
bez bariér, chodník k obchodnímu domu Tesco, zateplování budov v majetku města, oprava veřejného
osvětlení.

Břeclavané plnili přání rodinám v nouzi
V průběhu prosince mohli lidé přijít do kina Koruna a obdarovat tak dě a maminky, které přebývají
v Domově sv. Agáty v Poštorné. Břeclavané tak splnili
obyvatelům azylového domu pro matky s dětmi desítky přání, které visely na vánočním stromku v kině.
S myšlenkou přišel břeclavský radní Tomáš Mráz.

„Přiznám se, že jsem nevěděl, jak moc osloví obyvatele města nezištná pomoc jiným. Výsledek mě velmi
mile překvapil. Děkuji mto všem dárcům. Díky jejich
empa i a ochotě se podařilo pomoci lidem, kterým
v životě doposud nebylo příliš přáno. Každá podobná
pomoc je důležitá. Nemusí jít vždy o nákladné dary,
mnohdy stačí, když lidé vědí, že jejich osud není
ostatním lhostejný,“ komentoval radní.

Dárečky předalo maminkám a dětem ke konci prosince vedení břeclavské radnice v čele se starostou
Pavlem Dominikem. Spolu s dalšími dárky věnovala
břeclavská radnice finanční příspěvek na nákup nového televizoru do společných prostor domova.
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Bezpečnost ve městě Břeclavi
sobem poškozuje majetek. Na základě těchto pravidel získal odměnu již jeden obyvatel města, další dva
splňují podmínky k vyplacení. K tomu nicméně dojde
až po šetření orgánů činných v trestním řízení.
Dalšími úkoly jsou ochrana veřejného pořádku
v centru města a za žených okrajových lokalitách
a ochrana nočního klidu v letní restaurační sezoně.
Tomu významně napomohlo vydání tržního řádu
v roce 2013, díky němuž došlo k regulaci restauračních zahrádek ve městě.
Městská policie Břeclav se v roce 2014 více zaměřila na prevenci. S m je spojeno neustálé rozšiřování
městského kamerového dohlížecího systému včetně
stálé služby operátorů, posílení asistentů prevence
kriminality, strážníci se podíleli na projektu studentů
s názvem TagBust zaměřeného na sprejerství. Velmi
oblíbenou se stala Senior akademie bezpečí.
Městská policie se navíc snaží navázat s obyvateli
města ještě užší kontakt. A to nejen elektronicky přes
schránku důvěry – duvera@mpbv.cz – či facebookové
stránky, ale i díky okrskářům. V roce 2014 převzala
městská policie i agendu ztrát a nálezů.
Hlídkovou činnost má v Břeclavi na starost 15 strážníků, včetně psovoda. Část strážníků je zařazená do
skupiny opera vního zásahu, jejíž členové absolvují
pravidelný intenzivní specializovaný výcvik. Využijí
jej především v případech rizikových výjezdů či při
nočních hlídkách o víkendech.

Městská policie se zaměřila také na zvýšení ukázněnos cyklistů v silničním provozu či dozor nad pohybem osob s bezdomoveckým způsobem života.
Dvakrát ročně vyrážejí strážníci do terénu a zjišťují
stav a počet lidí bez domova. Samozřejmos je
u městské policie prevence. Strážníci hlídají dodržování zákazu konzumace alkoholu na veřejnos , prodávání alkoholu či cigaret nezle lým.

Projekty městské policie v roce 2014
– prevence kriminality
Preven vní projekty se staly nedílnou součás práce městské policie. Každý rok navíc strážníci přichází
s novinkami, kterými ještě více posilují bezpečí ve
městě.

Strážníci s územní a objektovou odpovědnos
(okrskáři)

Prioritní úkoly městské policie
v roce 2014
K prioritním úkolům městské policie v roce 2014 patřil boj pro vandalství, především pro sprejerství.
Velkým pomocníkem jsou kamery městského kamerového dohlížecího systému, který se rok od roku
rozrůstá, fotopas instalované během roku na problémových místech, i samotní obyvatelé města.
Ty navíc mo vuje i možnost získat odměnu podle Pravidel rady města Břeclavi pro vyplácení odměny za
poskytnu informací vedoucích k zadržení a usvědčení sprejera nebo pachatele, který vandalským způ28

Okrskáři v Břeclavi působí od května roku 2012.
Pět strážníků s územní a objektovou odpovědnos
má rozdělenu Břeclav do pě zón. Jména, telefonní

a e-mailové spojení najdou lidé na stránkách Městské policie Břeclav. Se svým okrskářem mohou řešit
vše, co se týče bezpečnos , přestupků a souži obyvatel města.
Strážníci jsou také vybaveni technikou, aby mohli zaznamenávat například černé skládky, posprejované
budovy, výmoly na silnicích, pracovníky odboru rozvoje a správy informují o stavu veřejného osvětlení,
rozbitých lavičkách a dalších problémech, na něž
během služby narazí.
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
Miroslava Muchová (okrsek Stará Břeclav)
– 519 324 561, 601 581 095
Petr Uher (okrsek Charvátská Nová Ves)
– 519 324 561, 601 581 091

závazných vyhlášek a nařízení města, zejména tržního řádu, zákazu podomního prodeje a konzumace
alkoholu na veřejnos . 60 případů si převzala Policie
České republiky k řešení trestné činnos nebo podezření na ně. Jednalo se především o krádeže, fyzické
útoky nebo poškozování majetku.

Asistent prevence kriminality
V Břeclavi v roce 2014 působili čtyři asisten prevence kriminality. V první polovině roku to byli pouze
dva, kteří pracovali pod vedením městské policie. Na
základě nového projektu prevence kriminality, který
stoprocentně hradí Evropský sociální fond a Ministerstvo vnitra České republiky, byli vybraní čtyři asisten až do října 2015.
Všichni asisten pocházejí z romské komunity, jedna dvojice trvale působí v lokalitách místních čás
Poštorná a Charvátská Nová Ves. Na starost mají především dohled nad pořádkem na sídliš Na Val cké.
Druhá dvojice působí v centru města. A to především
u ulic Riegrova, Na Zahradách, Krátká, náměs Svobody, Slovácká, J. Palacha, Sady 28. října, dále u železniční stanice, Shopping Centra či pěší zóny.

Senior akademie bezpečí
V roce 2014 okrskáři zpracovali 236 přestupkových
spisů pro správní orgán a zabývali se 70 dalšími podněty a poznatky pro Policii České republiky.

Městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový dohlížecí systém tvořilo v Břeclavi
ke konci roku 2014 celkem 20 kamerových bodů.
14 z nich je rozmístěno po městě, dalších 6 pak přibylo na nově otevřeném přestupním terminálu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje. Obsluhu zajišťuje pět civilních zaměstnanců
v budově městské policie.
V roce 2014 přibyly do systému ještě další čtyři
kamerové body na základě veřejnoprávní smlouvy
s městem Lanžhot.
Městský kamerový dohlížecí systém zaznamenal
v roce 2014 celkem 254 případů různých druhů proprávního jednání. Většinu zaznamenaných událosřešili strážníci, 12 případů předali k dalšímu projednání v přestupkovém řízení z porušování obecně

Městská policie se zaměřila na informovanost seniorů a starších, samostatně žijících lidí. Cílem je nejen
obyvatele města proškolit v oblastech, které jim mohou usnadnit život a pomohou jim lépe se orientovat
v nástrahách každodenního života, ale druhotným
cílem je také vychovat si z absolventů akademie neformální asistenty prevence kriminality. A to hlavně
díky úzkému kontaktu s dalšímu vrstevníky například
v domově důchodců či v klubech pro seniory.
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Projekt je pro zájemce bezplatný, jde o ucelený cyklus přednášek v podobě blízké tzv. Univerzitám tře ho věku. V roce 2014 se konaly dva kurzy, a to na jaře
a na podzim. Celkem se akademie účastnilo 58 lidí.

což představuje meziroční nárůst o 20 %. Odhalených
přestupků či jiných správních deliktů nebo podezření
na ně předali strážníci správnímu orgánu 476, což je
o 19 % více než v roce 2013.

Pult centralizované ochrany

Ve 240 případech se jednalo o přestupky dopravní
(nejčastěji rychlostní), 236 bylo přestupků ostatních,
které řešili strážníci s územní a objektovou odpovědnos .

Městská policie Břeclav měla ke konci roku 2014 napojeno na Pult centralizované ochrany 65 objektů. Strážníci zaznamenali 694 poplachových zpráv, přičemž ve
většině případů se jednalo o plané poplachy způsobené například chybou obsluhy či technickou závadou.

S žnos
V roce 2014 obdržela městská policie pouze dvě s žnos související s výkonem činnos strážníka. Oproroku 2013 se jedná o významný pokles, protože
v tomto roce přišlo celke 13 s žnos . Interní šetření
nicméně neprokázalo, že by se strážník dopus l jednání v rozporu se zákonem, interními norma vními
akty nebo e ckým kodexem strážníka.

Ztráty a nálezy
Městská policie Břeclav převzala agendu ztrát a nálezů od 1. května 2014. Do konce roku strážníci zaevidovali a uložili do depozitáře 252 nálezů. Nicméně
díky ak vnímu přístupu se podařilo 64 % převzatých
věcí vrá t majiteli.
Nejčastěji se jednalo o klíče, doklady, mobilní telefony, kufříky či jízdní kola.

Sta s ka řešených přestupků
a uložených blokových pokut
V roce 2014 přijali a řešili strážníci Městské policie
Břeclav 16 944 oznámení, přičemž odhalili 3 933
přestupků a jiných správních deliktů, což meziročně
představuje prak cky shodný údaj (- 0,2 %). Za tyto
přestupky strážníci udělili pokuty v celkové výši 1 297
400 korun. Je to o 22 % více než rok před m. Průměrná výše pokuty v blokovém řízení byla 524 korun. Na
místě bylo pokut zaplacených 1 692 v celkovém objemu 767 100 korun, nezaplacených blokových pokut
na místě pak bylo 780 v hodnotě 530 300 korun.
V roce 2014 postoupila Městská police Břeclav 684
podnětů k šetření a oznámení o správním deliktu,
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V roce 2014 odhalili strážníci 151 podezření ze spáchání trestného činu včetně pachatelů tohoto jednání nebo podezřelých z něj, což v meziročním srovnání
představuje pokles o 12 %.
Do pro alkoholní záchytné stanice nařídili strážníci
převoz v 18 případech, 91 zvířat bylo odchyceno a umístěno v útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.
Za zmínku stojí meziroční nárůst případů, kdy účastníky pro právního jednání byly dě (osoby mladší 18
let). Jestliže ke konci roku 2013 registrovala městská
policie 53 takových případů, k 31. 12. 2014 se tento
počet zvýšil o 12 % na konečných 65.

Členění přestupků
Nejvíce přestupků bylo spáchaných na úseku dopravy, celkem 3 047. 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 . Strážníci od roku 2014 používají nový radarový
měřič. Kromě toho provedli 999 zablokování motorových vozidel tzv. bo čkou. Rok před m přitom nasadila 1 368 „bo ček“.
Případů porušení povinnos plynoucích z obecnězávazných vyhlášek a z nařízení obce evidovali
strážníci 229, což je o 31 % procent méně než rok
před m. Nejčastěji se jednalo o konzumaci alkoholu
na veřejných prostranstvích, porušení pravidel pro
volný pohyb psů, neoprávněný výlep plakátů a porušení podomního a pochůzkového prodeje.
Přestupků pro veřejnému pořádku zaznamenali
strážníci v tomto roce 208. Šlo především o neoprávněný zábor veřejného prostranství (stánky, reklamní
stojany, automobily), znečišťování veřejného prostranství, založení černé skládky či neuposlechnu

výzvy úřední osoby. Strážníci zaznamenali pokles
o 21 %, hlavní příčinu vidí především v novém Tržním
řádu města.

Přestupků pro majetku řešila městská policie 243.
Jde nejvíce o krádeže či poškozování cizího majetku
do pě síc korun.

V roce 2013 zaregistrovali strážníci také 76 přestupků pro občanskému souži . Z pě skutkových podstat tohoto pro právního jednání jsou nejčastějšími
ublížení na c a narušování občanského souži vyhrožováním újmou na zdraví, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.

12 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.
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Příspěvkové organizace zřizované městem Břeclav
Mezi příspěvkové organizace zřizované městem patří
základní a mateřské školy, základní umělecká škola,
knihovna, muzeum, 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 2013/2014
nastoupilo do břeclavských mateřských škol 241
dě , celkem jich bylo 753. V následujícím roce nastoupilo 268 dě a ve školkách jich bylo celkem 749.
Do základních škol ve školním roce 2013/2014 nastoupilo 248 nových žáků, celkový počet byl 1 959
dě . O rok později to bylo 264 prvňáčků při celkovém
počtu 2 017 žáků. V přípravné třídě, která se nachází na Základní škole Na Val cké, se ve školním roce
2012/2013 připravovalo 12 dě , další rok 9 žáků.
Břeclavské školy a školky:
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)
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Břeclav v posledních letech reagovala na zvyšující se
poptávku po umístění dě do mateřských škol. Od
roku 2008 došlo postupně k navýšení kapacity o 8 tříd
se 165 místy pro dě předškolního věku. Nyní se tedy
do břeclavských mateřských škol dostanou všechny
tříleté dě . V současné době dochází k nárůstu dě
na prvním stupni základních škol, kapacity jsou nicméně dostatečné.
Břeclavské školy se v posledních letech zapojují do
mnoha projektů, jedná se například o EU peníze
školám, Comenius, Erasmus. Jsou také partnery projektů se středními školami Podpora přírodovědného
a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Dále spolupracují se zahraničními školami,
vyměňují si mezi sebou zkušenos , vzájemně se navštěvují, pořádají společné akce, výlety, tvoří projekty.
Základní škole Slovácká a Základní škole a Mateřské
škole Kupkova se podařilo ve svých školách v rámci
rozvojového programu získat peníze na školní psychology, na inkluzívní vzdělávání. Žáci všech základních škol se zúčastňují mnoha soutěží, olympiád se
sportovní tema kou, ale i v recitaci, matema ce,
a dosahují výborných výsledků na úrovni okresu, kraje, republiky.
Nejúspěšnější žáci získali v říjnu roku 2014 ocenění
starosty města Břeclavi. Na většině základních škol
mají žáci svůj parlament, vydávají školní časopis –
zpravodaj. Základní škola Komenského spolupracuje
s Azylovým domem sv. Agáty v Poštorné. Základní
škola Na Val cké spolupracuje se základní školou
v rakouském Poysdorfu, Základní škola a Mateřská
škola Kpt. Nálepky spolupracuje s dětským centrem
Planetka v Břeclavi.
Žáci Základní školy a Mateřské školy Kupkova navš vili v druhém roce projektu Comenius Skotsko,
Slovinsko, Španělsko. Základní škola Slovácká se zapojila do nejvíce projektů a rozvojových programů,
spolupracuje s Duhovkou, centrem volného času,
stejně jako Základní škola J. Noháče.
Jednotlivé mateřské školy mají své školní vzdělávací
programy, z nichž vyplývá vedení dě k samostatnos ,
ke vztahu k přírodě, k empa i, k zodpovědnos a ohle-

duplnos , školky spolupracují s rodiči. Dě se věnují
hře na hudební nástroje, cizím jazykům, jsou podchyceny dě se špatnou výslovnos , se kterými pracují v doprovodu rodičů logopedky.
Mateřská škola Hřbitovní a Mateřská škola Okružní mají ve školce folklorní kroužek, Mateřská škola
Bře slavova spolupracuje s Hudební školou Yamaha Břeclav, v Mateřské škole U Splavu se dokončuje
přírodní zahrada, která je financována z projektu
a částečně se na ní podílí i zřizovatel.
Dě ze všech mateřských škol se účastní výtvarných
soutěží, Mateřská škola Na Val cké pořádala miniolympiádu pro břeclavské mateřské školky. Mateřské
školy spolupracují s městskou knihovnou, Domovem
seniorů – připravují programy pro jeho obyvatele,
s Azylovým domem sv. Agáty v Poštorné. Mateřská
škola v Charvátské Nové Vsi spolupracuje se základní
školou, jejíž je součás . Taktéž mateřská škola Dukelských hrdinů a MŠ Sovadinova je součás ZŠ a MŠ
Kupkova.
K 31. 12. 2014 došlo ke sloučení mateřských škol
Slovácká s Bře slavova, kdy následnickou organizací
je mateřská škola Bře slavova.

Městská knihovna Břeclav

CD našli lidé v knihovně 252, zvukových knih 200
a vypůjčit si mohli 112 tulů novin a časopisů.
Celkově tak městská knihovna ke konci roku disponovala 148 412 svazky knihovních jednotek, přičemž
se jedná o 132 355 knih (49 689 naučná literatura,
82 666 beletrie), 14 340 CD, 1 361 elektronických dokumentů, 143 zvukově obrazových dokumentů a 121
tulů periodik.
Knihovna evidovala v roce 2014 celkem 3 882 čtenářů, z toho je 2 738 dospělých a 1 144 dě . Návštěvnost pak byla 89 761, virtuálních návštěvníků bylo
96 112 a výpůjček celkem 251 093. Knihovna každý
rok pořádá mnoho zajímavých akcí. V roce 2014 jich
bylo 525 a přišlo na ně 10 783 lidí.
K tradičním akcím patří literární (Věra Fojtová, Karel
Křivánek, Vlas mil Vondruška, Bohumil Hrabal, Doba
jedová aneb Víte opravdu, co jíte?) a hudební kavárny (Karel Kryl, Bedřich Smetana, Johny Cash, Petr
Novák, Antonín Dvořák). Novinkou se staly kurzy
folklorní akademie či divadelní představení pod hlavičkou LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem.
Během roku mohli lidé navš vit například i Fes val
ProTibet, trénovali paměť, dětské oddělení připravilo mnoho akcí pro nejmenší, představilo se Loutkové
divadlo Radost či Divadlo Bedřicha Kaněry.
Stále oblíbenější jsou také nesčetné kurzy. V roce
2014 knihovna uspořádala počítačové kurzy (360
účastníků), kurz trénování pamě (64 účastníků),
kurz rychlého čtení (78 účastníků), kurz grafoterapie
– kreslení pravou hemisférou (97 účastníků), kurzy
malování ornamentů (170 účastníků) a Virtuální akademii tře ho věku (551 účastníků).

Knihovna hospodařila v roce 2014 s rozpočtem
9 419 341 Kč, přičemž největší část šla z rozpočtu
města Břeclav (7,08 milionu) a Jihomoravského kraje
(1 516 560 Kč). Peníze knihovna získala i z prodeje
služeb či dalších dotací.
V roce 2014 oboha li knihovníci fond o 3 103 nových
knih, od dárců pak získala dalších 1 147 knih. Nových

Městská knihovna zažádala také o několik grantů.
Úspěšná byla ve čtyřech. Na modernizaci mul mediálního sálu s ohledem na handicapované návštěvníky získala 25 síc korun, na nákup zvukových knih
pro nevidomé a slabozraké uživatele 15 síc korun.
Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu
nekomerčních tulů z děl české literatury (32 svazků) získal 7 598 korun a projekt Cizojazyčná literatura
na podporu nákupu tulů cizojazyčné literatury (32
svazků) získal 22 634 korun.
Ředitelem knihovny byl Mgr. Marek Uhlíř.
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Městské muzeum a galerie Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav uspořádalo v roce
2014 čtrnáct výstav, čtyři se konaly v hlavním sále
budovy muzea (pod vodárnou), šest jich bylo v synagoze, čtyři v Lichtenštejnském domě. Na všechny
akce, které muzeum pořádalo nebo spolupořádalo,
dorazilo během roku 2014 téměř pět a půl síce lidí.

Hlavní sál městského muzea pod vodárnou hos l
v roce 2014 více než dva měsíce výstavu Máma mele
maso aneb Kdysi před tabulí (1 915 návštěvníků). Výstava představila vývoj školství během dvou významných etapách našeho státu – třídu z období vzniku
Československa a po skončení druhé světové války.
Letní sezona patřila rozsáhlé výstavě děl Josefa Lady
(2 197 návštěvníků). Jednalo se průřez tvorbou významného českého malíře a ilustrátora. Podzim pak
patřil břeclavské výtvarnici Boženě Uhrové a výstavě
Hry - malba a užité umění (1 343 návštěvníků) a výstavě Betlémy od Podluží k Vysočině (1 857 návštěvníků), jež zaplnila muzeum přes Vánoce.
V synagoze mohli lidé během roku navš vit výstavu Fresh Made (336 návštěvníků), která představila
tvorbu studentů Střední školy průmyslové a umělecké v Hodoníně. Židovskou tema ku týkající se Břeclavi představila výstava Bejt olam – židovský hřbitov
v Břeclavi (632 návštěvníků). Na šestnác velkoformátových panelech mohli lidé zhlédnout například
fotografie Regionálního muzea v Mikulově z 80. let
20. stole před asanací hřbitova. Výstavu doplnily
kresby jihomoravského výtvarníka Cyrila Urbana.
Nejvíce navš venou výstavou v prostorách synagogy byla v roce 2014 výstava Ladislav Renner – Krásná místa naší vlas (1 120 návštěvníků). Českolipský fotograf představil především přírodní scenérie,
městské krajiny, architekturu a zajímavé momenty
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z toulek krajinou. Dále mohli lidé zajít na výstavu
Vojtěch Kalužík – Retrospek va (332 návštěvníků),
k vidění byla Paličkovaná krajka Olgy Mikuláškové
(424 návštěvníků) a na závěr roku se představily se
svými dílky břeclavské patchworkářky (372 návštěvníků).

Výstavní prostor v Lichtenštejnském domě hos l
v roce 2014 výstavy Fresh Made, Pohansko očima
návštěvníků (258 návštěvníků). Výstava se uskutečnila ke 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu a lidé mohli zasílat své fotografie
k tomuto tématu, z nichž nejlepší pak tvořily základ
této zajímavé výstavy. Dě se zapojily do projektu
Ladův svět očima dě (558 návštěvníků). Středisko
volného času Duhovka pak ve spolupráci s muzeem
upořádalo výstavu Kouzlo Vánoc – výstava prací z výtvarné dětské soutěže (114 návštěvníků).
Kromě tradičních výstav uspořádalo muzeum nebo
bylo spolupořadatelem u mnoha dalších zajímavých
akcí. Jednalo se o benefiční akce (8. benefiční koncert na Pohansku, Adventní inspirace, Patchwork),
dílničky (Hromniční dílnička, Velikonoční dílnička,
Mezinárodní den dě s Josefem Ladou, Letní muzejní dílničky, Den seniorů, Vánoční dílnička), vzdělávací
a kulturní akce (komentované prohlídky židovského
hřbitova, Paměť kostelů, Pluto jim zachránil život –
Světlo pamě , drama cká představení). Tradicí se
již staly koncerty. V tomto roce to byly Novoroční
koncert, Májový koncert, Výchovný koncert, Popular
z vážné hudby, Retro koncert, Hudební léto na Pohansku, Vánoční vinšování či Koncert pro 126 strun.
Oblíbená je také Muzejní noc a muzeum připravuje
i programy pro školy.
Ředitelkou Městského muzea a galerie Břeclav byla
PhDr. Alena Káňová.

Domov seniorů Břeclav

Tereza Břeclav

Kapacita Domova seniorů Břeclav v roce 2014 byla
219 lůžek. Od roku 2007 organizace postupně specializovala své služby a dnes poskytuje pět druhů
sociálních služeb. Jedná se o domov pro seniory (kapacita 100 lůžek – 24 jednolůžkových, 28 dvoulůžkových, 5 čtyřlůžkových pokojů) určený pro seniory od
60 let, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují
pravidelnou pomoc či osobní péči.

Příspěvková organizace Tereza Břeclav hospodařila
v roce 2014 s rozpočtem 20 356 032,5 Kč, který
schválili zastupitelé.

Dále jde o domov se zvláštním režimem (kapacita
110 lůžek – 55 dvoulůžkových pokojů), který je pobytovou službou pro osoby se specifickými potřebami (lidé s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy
demencí). Organizace nabízí i odlehčovací službu
(kapacita 2 lůžka) na dobu nezbytně nutnou například po operaci či při dovolené příbuzných. Domov
seniorů Břeclav zajišťuje odborné sociální poradenství či denní stacionář (kapacita 7 míst).
V roce 2014 žilo v této příspěvkové organizaci zřizované městem Břeclav 214 lidí, z čehož 96 v domově
pro seniory a 106 v domově se zvláštním režimem.
Během celého roku 2 klien využili odlehčovací službu a 10 denní stacionář. Žen žilo v tomto roce v domově 143, mužů pak 71.
Domov seniorů se snaží svým klientům zpříjemnit
pobyt mnoha volnočasovými ak vitami. Ty organizuje a zajišťuje sedm pracovníků. Mezi pravidelné
a oblíbené ak vity patří relaxační cvičení, pletařský
kroužek a filmové okénko. Kromě toho klien navštěvují muzikoterapii, aromaterapii, kroužky s reprodukovanou hudbou či zpěvem. Mohou také vyrábět
v tvořivé dílně a v každém ročním období je připravena větší akce.
Příspěvková organizace měla v roce 2014 na provoz
domova pro seniory 25 393 000 korun, pro domov se
zvláštním režimem 35 879 000 korun, na odlehčovací
službu 1 549 000, na sociální poradenství 994 síc
korun a na denní stacionář 1 462 000 korun.
Během roku proinvestoval Domov seniorů Břeclav
přes půl milionu korun, peníze šly na elektrický vakový zvedák, kamerový systém, přístřešek na kola
a opravy se dočkaly i chodby v budově přístavby.
Ředitelem byl Ing. Jaroslav Válka.

Peníze putovaly na provoz zimního stadionu (8,9 milionu – během roku sníženo na 8,7 milionu), fotbalového areálu v Lesní ulici (1,92 milionu), fotbalového
areálu v Charvátské Nové Vsi (563 síc). Další peníze,
konkrétně 2 657 832,5 Kč, poskytla Tereza na pokry
nákladů spojených s činnos hokejového klubu mládeže. 627 síc korun putovalo na náklady ledů hokejového klubu mužů. Peníze z rozpočtu města, které
byly následně převedeny na Terezu, získal i plavecký
oddíl Del n (227 síc). Naopak Tereza získala svou
činnos 10 027 758,74 Kč.
Tereza se stala od 1. ledna 2014 provozovatelem krytého bazénu a letního koupaliště. V rozpočtu tak na
tuto činnost bylo vyčleněných 5,2 milionu, přičemž
krytý bazén získal 4,55 milionu a letní koupaliště 650
síc.
Příspěvková organizace přebrala od 1. května od
zřizovatele úsek údržby města, a to 7 pracovníků.
Z toho důvodu byl také navýšen rozpočet Terezy
o 2 461 000 Kč.
Velkými opravami v roce 2014 prošel krytý bazén
i letní koupaliště. Na krytý bazén pořídili pracovníci nový vysavač dna bazénu a v květnu se začalo
s generální opravou vzduchotechniky (hrazeno z rozpočtu města). Na zimním stadionu se vyměnila madla na man nelech kolem plochy a podlahové kry ny v některých kabinách. Stadion v Lesní ulici získal
nový trávník na hlavní ploše a fotbalisté v Charvátské
Nové Vsi mají umělý zavlažovací systém. I v tomto
roce pokračovala Tereza s opravou výlepových ploch
a plexiskel na reklamních sloupech veřejného osvětlení.
Od srpna začala Tereza využívat zametací stroj Ladog,
který pořídilo město Břeclav díky evropské dotaci.
Do konce roku posbíral 33,8 tun uličních smetků.
Během roku 2014 hos l břeclavský zimní stadion
i několik významných akcí. Na soustředění přijely
reprezentantky U18 z Japonska, češ reprezentan
U18 a U20, konal se tradiční karneval na ledě, Miku35

lášské veřejné bruslení či krasobruslařská exhibice.
V květnu došlo k položení in-line plochy.

Základní umělecká škola Břeclav
Základní umělecká škola Břeclav nabízí obor hudební,
taneční, výtvarný a literárně drama cký. Ve školním
roce 2013/2014 navštěvovalo ZUŠ v Břeclavi celkem
694 žáků. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo
školu 694 žáků.
Při základní umělecké škole působí Břeclavský komorní orchestr, který existuje již od roku 1989. Ve
školním roce 2013/2014 se žáci školy zúčastnili soutěže hudebního oboru vyhlášené Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
v disciplínách: hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra dechových orchestrů, hra na kytaru,
hra tanečních a jazzových orchestrů. Dále vyjeli na
soutěžní přehlídku literárně-drama ckého oboru
a soutěžní přehlídku výtvarného oboru.

Mezi nejvýznamnější akce však bezesporu patřil Ivan
Hlinka Memorial Cup 2014, kdy se v Břeclavi střetli
hráči do osmnác let České republiky, USA, Finska
a Ruska. Češi získali krásné druhé místo.
V prosinci pak ledovou plochu obsadili mladí hokejisté, kteří bojovali o medaile na vánočním turnaji.

Nejúspěšnějšími žáky, kteří uspěli v ústředním
republikovém kole, byli Klaudie Šudřichová – 3. místo ve hře na housle (učitelka Jarmila Volejníková),
Tomáš Sigmund a Marek Šte a za 1. místa v literárně-drama ckém oboru sólový projev (učitelka
MgA., Mgr. Darina Heráková).
Ředitelem školy byl Radek Pudelka.

Letní koupaliště pak v létě hos lo zumbu, power
jogu či spinning.
Ředitelem Terezy byl Ing. Pavel Švandelka, Ph.D.
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Dotace města rozdělené v roce 2014
Na sport, kulturu a do sociální oblas rozdělila Rada
města Břeclavi a Zastupitelstvo města Břeclavi v roce
2014 žadatelům 20 330 328 korun. Po celý rok mohli lidé ve městě vybírat ze stovek kulturních, společenských a sportovních akcí. Kulturní kalendář na
webových stránkách města nabídl téměř čtyřicet
uměleckých výstav, přes 130 hudebních vystoupení
různých žánrů, na třicet divadelních představení pro
dě i dospělé, dvacítku plesů a kino Koruna promítalo přes 150 filmů v několika reprízách a žánrových
filmových fes valech. V Břeclavi se tak konalo přes

pět set kulturních a společenských akcí, z toho 125
bylo zaměřených na dě a mládež.
Většinu z těchto akcí organizovalo město Břeclav,
značná část získala dotaci z rozpočtu města Břeclavi.
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

Farní sbor Českobratrské církve evangelické:
Divadlo Bedřicha Kaněry:
Duhovka Břeclav:

Ivona Žůrková:
Slovácký krúžek Charvatčané:

Veronika Tučková:

Spolek neslyšících Břeclav:
Gymnázium Břeclav:
Ing. Lenka Žůrková:
DNS Břeclavánek:

Slovácký krúžek Stará Břeclav:
Malovaný kraj:
Kino Koruna – Ing. Luděk Kabelka:
Okresní hospodářská komora:
Rada Romů v Břeclavi:

Koncerty (6 000 Kč)
Oslava Mezinárodního dne dě (6 000 Kč)
Divadelní představení (30 000 Kč)
Činnost tanečního studia, soutěže (40 000 Kč)
Oslava Mezinárodního dne dě (7 500 Kč)
Letní tábor (12 500 Kč)
Hudební středy U Kapra (15 000 Kč)
Jarní zpívání (10 000 Kč)
Doprava na akce (10 000 Kč)
Krojové vybavení Charvatčánku (7 000 Kč)
Letní soustředění (45 000 Kč)
Večer plný duet (10 000 Kč)
Taneční vystoupení (50 000 Kč)
Soustředění (20 000 Kč)
Soutěže (30 000 Kč)
Kultura pro neslyšící (11 000 Kč)
Setkání s uměním a vědou (20 000 Kč)
Letní soustředění (30 000 Kč)
Účast na fes valu v Nymburku (11 000 Kč)
Účast na fes valu v Teplé u Mar. Lázní (16 000 Kč)
Účast na fes valu v Polsku (14 000 Kč)
Koncert (12 000 Kč)
O malovaný tulipán (15 000 Kč)
Pronájem sálu (26 000 Kč)
Hudecké dny (140 000 Kč)
Vydávání časopisu Malovaný kraj (150 000 Kč)
Provoz kina v roce 2014 (800 000 Kč)
Informační místo pro podnikatele (49 000 Kč)
Romfest 2013 (30 000 Kč)
Účast tanečního kroužku na fes valech a přeh. (12 000 Kč)
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Old Stars Břeclav:
Cimbálová muzika Notečka:
Břeclavský komorní orchestr:
NS Břeclavan:
Československá obec legionářská:
Klub vojenské historie:
Sdružení břeclavských výtvarníků:
OS Morava – sportovní tanec:
Slovácký krúžek Koňaré:

Patchworkový klub Břeclav:
Apoštolská církev:
Royal Rangers v ČR:
KLUBÍK Břeclav:
Římskokatolická farnost Břeclav-Poštorná:

Setkání folklorních souborů (20 000 Kč)
Obnova krojového vybavení (20 000 Kč)
Činnost (12 500 Kč)
Koncert založení cimbálové muziky (19 000 Kč)
Koncert založení národopisného souboru (38 000 Kč)
Přednášky (9 000 Kč)
Pohansko 2014 (20 000 Kč)
Výstava BUS (33 000 Kč)
Soustředění (10 000 Kč)
Taneční soutěž (20 000 Kč)
Zpívání sborů (50 000 Kč)
Pořízení krojů a nástrojů (50 000 Kč)
Činnost dětského souboru a chasy (25 000 Kč)
Výstava patchworku (10 000 Kč)
Činnost mezi dětmi (20 000 Kč)
Činnost mezi dětmi (20 000 Kč)
Činnost klubíku (10 000 Kč)
Údržba zeleně v areálu farnos (40 000 Kč)

Dotace v oblas sportu

JUDr. Zdeněk Janík:
TJ Lokomo va Břeclav:

TJ Sokol Břeclav:
TJ Sokol Charvátská Nová Ves:

Duhovka Břeclav:
GENA – G:
MSK Břeclav:
Rugby club Břeclav:

Nau lus:
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Pronájem krytého bazénu, činnost plav. odd. (242 000 Kč)
Činnost atle ckého oddílu (500 000 Kč)
Činnost TJ Lokomo vy Břeclav (800 000 Kč)
Rozvoj mládež. basketbalu (14 000 Kč)
Badmintonový oddíl (16 000 Kč)
Činnost – nákup spinnerů (10 000 Kč)
Činnost volejbalového oddílu (250 000 Kč)
Nájem sportovišť – volejbal (46 000 Kč)
Turnaj olympijských nadějí (19 000 Kč)
Cvičením a sportem ku zdraví (50 000 Kč)
Czech Open v Písku (28 740 Kč)
Sportovní činnost a rozvoj mlád. kopané (70 000 Kč)
O pohár LVA (10 000 Kč)
Správa a údržba majetku, nájem, energie (30 000 Kč)
Činnost so balového oddílu (35 000 Kč)
Sportovní příměstské tábory (10 000 Kč)
Finále CORNY (30 000 Kč)
Rozvoj stolního tenisu (550 000 Kč)
Zajištění mládežnické kopané (2 150 000 Kč)
Činnost rugby klubu (15 000 Kč)
Dotace na nájem tělocvičny (5 000 Kč)
Mezinárodní turnaj (20 000 Kč)
Sportovní činnost oddílu mládeže (20 000 Kč)
Pronájem krytého bazénu (15 000 Kč)
Vánoční kilometr (15 000 Kč)

Royal Rangers:
Olympia Stará Břeclav:
TJ Tatran Poštorná:
Kamil Hrušecký:
Bc. Věra Krásná:
BORS club, o.s.:
Slovácký tenisový klub:
Slovácký veslařský klub:

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.:
Lichtenstein Area Agency, o.s.:
Sportovní klub moderní gymnas ky Břeclav:
Junák – svaz skautů a skautek:
Spolek neslyšících Břeclav, o.s.:
YMCA T.S., o.s.:
Aeroklub Břeclav, o.s.:
Bc. Jitka Truksová:
Československá obec legionářská:

6. ročník zimního plavání (10 000 Kč)
Fotbal plus – dě (30 000 Kč)
Turnaj v malé kopané (10 000 Kč)
Náklady na činnost (150 000 Kč)
Správa a údržba majetku (50 000 Kč)
MČR a SR silničních motocyklů (50 000 Kč)
Judo Břeclav (15 000 Kč)
Příprava a účast mládež. družstev na soutěžích (30 000 Kč)
Pořízení materiálu, zařízení a náčiní (20 000 Kč)
Příprava a účast dorostu v soutěži (20 000 Kč)
Správa a údržba areálu (20 000 Kč)
Správa a údržba majetku SVK (45 000 Kč)
Sportovní činnost (200 000 Kč)
Pálavské dráče (10 000 Kč)
Nákup mikrobusu (150 000 Kč)
GP Racio Břeclav (25 000 Kč)
Pronájem ledové plochy a činnost (800 000 Kč)
Dotace na pronájem – volejbal (45 000 Kč)
Náklady na činnost (4 399 688 Kč)
Nájem ledové plochy (638 000 Kč)
Memoriál Ivana Hlinky (200 000 Kč)
Otevírání Lichtenštejnských stezek (50 000 Kč)
Trojzemím na kole a lodí, Velkomor. stezky (50 000 Kč)
Činnost (50 000 Kč)
Podpora přípravy talentů (104 000 Kč)
Činnost střediska Svatopluk (10 000 Kč)
Letní skautské tábory (10 000 Kč)
Sport pro neslyšící (7 000 Kč)
Provoz Kolíska (10 000 Kč)
Skautský tábor (10 000 Kč)
Den otevřených dveří a Den dě (45 000 Kč)
Příměstský tábor se sport. zaměřením (10 000 Kč)
Memoriál Generála Šimka (5 400 Kč)

Dotace v sociální oblas

Remedia Plus, o.p.s. Břeclav:

Diecézní charita Brno
Oblastní charita 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)

Domov svaté Agáty Břeclav (150 000 Kč)
Kontaktní centrum s terénním programem (400 000 Kč)
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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:
Občanská poradna – Poradenské centrum:
IQ Roma servis, o.s. Brno:
DOTYK II Vysoké Popovice:
TyfloCentrum Brno, o.p.s.:
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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 (12 000 Kč)
Poznávací zájezdy, divadla, besedy (15 000 Kč)
Činnost organizace a provoz kanceláře (5 000 Kč)
Integrace zdravotně pos žených dě (19 000 Kč)
Odborné poradenství, ak vizační služby (10 000 Kč)
Raná péče – služby pro rodiny dě raného věku (10 000 Kč)
Poradna pro sluchově pos žené Břeclav (10 000 Kč)
Centrum sociálních služeb pro neslyšící (28 000 Kč)
Zapojení lidí s roztr. sklerózou do běžného života (4 000 Kč)
Klub maminek s dětmi (25 000 Kč)
Bezplatná právní poradna (25 000 Kč)
Aby člověk nebyl sám (49 900 Kč)
Kulturní a společenské ak vity pro seniory (25 100 Kč)
Odborné sociální poradenství (15 000 Kč)
Sociálně-ak vizační služba pro rodiny s dětmi (20 000 Kč)
Poskytujeme ranou péči dětem s au smem (6 000 Kč)
Poskytujeme sociální rehabilitaci (6 000 Kč)
Podpora provozu regionálního střediska (45 000 Kč)

Hospodaření města Břeclavi 2014
Břeclav v roce 2014 hospodařila se schodkovým rozpočtem ve výši 6,657,6 síce korun.
Příjmy celkem:

482 623,7 síc

daňové příjmy

311 872,2 síc

nedaňové příjmy

65 729,5 síc

kapitálové příjmy

13 501,0 síc

přijaté dotace

91 521,0 síc

Výdaje celkem:

486 281,3 síc

běžné výdaje:

386 115,2 síc

kapitálové výdaje:

100 166,1 síc

Příjmy celkem:
482 623,7 síc

Výdaje celkem:
486 281,3 síc

Rozpočet města na rok 2014 schválili zastupitelé na
24. zasedání dne 11. prosince 2013 s rozpočtovým
výhledem na roky 2015 a 2016. Odbor ekonomický
také provedl rozpis rozpočtu v členění podle podrobné rozpočtové skladby.

Původně navrhovaný rozpočet byl s příjmy ve výši
455 771,6 síc korun a výdajích 555 836,4 síce korun.
Navržený tedy byl schodek ve výši 100 064,8 síce korun. Během roku došlo k úpravě, kdy skutečné příjmy
byly 482 623,7 síce korun a výdaje 486 281,3 síce
korun. Vznikl tedy schodek 3 657,6 síce korun.
(podrobněji viz tabulka).

Rada města Břeclavi pak na základě zmocnění zastupitelstva schvalovala rozpočtová opatření, podle
kterých se rozpočet upravoval. Radní také získávali
měsíční rozbory hospodaření, tedy plnění příjmů,
čerpání výdajů, financování. Pravidelně se o rozpočtu jednalo také na zasedáních finančního výboru.

Podrobné výkazy najdou lidé na webových stránkách
města, a to na tomto odkazu:
h p://www.breclav.eu/dokumenty/ekonomika
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Text

Daňové příjmy

Rozpočet schválený
(v s. Kč)

Rozpočet upravený
(v s. Kč)

Skutečnost
(v s. Kč)

294 941,00

293 728,00

311 872,20

Nedaňové příjmy

51 237,00

52 811,10

65 729,50

Kapitálové příjmy

21 783,00

14 077,00

13 501,00

119 365,00

95 155,50

91 521,00

487 326,00

455 771,60

482 623,70

Běžné výdaje

394 495,40

421 700,00

386 115,20

Kapitálové výdaje

137 032,60

134 136,40

100 166,10

531 528,00

555 836,40

486 281,30

44 202,00

100 064,80

3 657,00

Přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Přebytek ve výši
Schodek ve výši

Daňové příjmy byly opro upravenému rozpočtu
překročené o 18 144,2 síce korun. Nejvýznamnější
vliv na plnění měl výběr daní z příjmu fyzických osob
ze závislé činnos (+ 2 835 síc korun), z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnos (- 5 465
síc korun), z příjmu kapitálových výnosů (+ 1 351
síc korun), z příjmu právnických osob (+ 9 919 síc
korun), z přidané hodnoty (+ 5 894 síc korun), poplatek za uložení odpadů (+ 76 síc korun), poplatek
za provoz, shromažďování a odstraňování komunálního odpadu (+ 158 síc korun), poplatek za lázeňský
a rekreační pobyt (+ 112 síc korun), poplatek za užívání veřejného prostranství (+ 87 síc korun), odvod
z loterií a jiných her kromě výherních hracích přístrojů (+ 896 síc korun), odvod z výherních hracích přístrojů (- 2 144 síc korun), správní poplatky (+ 2 866
síc korun) a daň z nemovitos (+ 1 385 síc korun).

síc korun) a příjmy z úhrad dobývacího prostoru
a vydobytých nerostů (+ 5 042 síc korun).
Kapitálové příjmy nebyly splněné o 576 síc korun,
kde se projevil vliv položek příjmy z prodeje pozemků (- 1 583 síc korun), příjmy z prodeje ostatního
hmotného dlouhodobého majetku (+ 562 síc korun), příjmy z prodeje ostatních nemovitos a jejich
čás (+ 315 síc korun) a přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku (+ 131 síc korun).
Transfery – dotace přijaté nebyly splněné o 3 634,5
síc korun. Vliv měly neinves ční transfery ze státního rozpočtu (- 3 809 síc korun), transfery od obcí
(+ 102 síc korun) a převody z vlastních fondů (+ 74
síc korun).

Plnění rozpočtu výdajů:
Nedaňové příjmy byly rovněž opro plánovanému
rozpočtu překročené, a to o 12 918,4 síc korun. Významnější vliv se projevil u položek příjmy z poskytování služeb (+ 1 087 síc korun), příjmy z prodaného
zboží (+ 147 síc korun), ostatní příjmy z vlastní činnos (+ 547 síc korun), příjmy z pronájmu pozemků
(+ 358 síc korun), pronájmy ostatních nemovitos
a movitých věcí (+ 2 782 síc korun), sankční platby
(+ 311 síc korun), přijaté pojistné náhrady (+ 395
síc korun), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
(+ 1 836 síc korun), ostatní nedaňové příjmy (+ 380
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Neinves ční, tedy běžné výdaje, nedočerpalo město o 35 584,8 síc korun do celkové výše rozpočtu.
U mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka – 5 688 síc korun, u materiálových
výdajů – 24 901 síc korun, u neinves čních transferů neziskovým a podobným organizacím – 485 síc korun, neinves čních transferů veřejnoprávním
subjektům – 3 516 síc korun, náhrad a ostatních
transferů – 8032 síc korun, nečerpaných rezerv
a ostatních neinves čních výdajů – 191 síc korun.

Kapitálové výdaje nebyly také použité v rozpočtované výši (- 33 970,3 síc korun). Největší vliv na celkový stav má nákup programového vybavení (- 147 síc
korun), ocenitelná práva (-300 síc korun), ostatní
nákupy dlouhodobého majetku (- 1 319 síc korun),
budovy – stavby – haly (- 27 739 síc korun), stroje
– přístroje – zařízení (- 2 056 síc korun), dopravní

prostředky (- 47 síc korun), výpočetní technika
(- 31 síc korun), výkup pozemků (- 2 330 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 2015
k dokončení a dofinancování.

Zadluženost města na konci roku 2014 (v sících)
Přije
úvěru

Splatnost

Úrok.
sazba

Četnost
splátek

Čs. spořitelna - přeúvěr. inv. staveb

01/2004

11/2017

4,73

12

14 560,00

Čs. spořitelna - odkanalizování

03/2001

09/2014

4,60

4

0,00

Čs. spořitelna - stavba DPS

01/2002

12/2014

5,91

12

0,66

Komerční banka - vodohosp. infrastr.

11/2006

10/2014

0,72

12

0,00

Poskytovatel

CELKEM STAV ÚVĚRŮ

Zůstatek
k 31.12.2014

14 560,00

Závěrečný audit města
Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
za rok 2014 provedla v návaznos na uzavřenou
smlouvu společnost AUDIT Brno, spol. s r.o. Závěr
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města
uvádí: „Na základě námi provedeného přezkoumání
hospodaření Města Břeclav 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 územního celku Města Břeclav za rok
2014 jsme nezjis li žádné chyby a nedostatky.“

V závěru zprávy nezávislého auditora o ověření řádné
účetní závěrky Města Břeclav za rok 2013 je uvedený
výrok auditora: „Podle našeho názoru účetní závěrka Města Břeclav ve všech materiálních ohledech
podává věrný a poc vý obraz ak v a pasiv města
k 31.12.2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, v souladu s českými účetními předpisy.“
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Opravy a inves ce
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Významné inves ční akce města, opravy
a dotace z evropských fondů
Rok 2014 se nesl v duchu dokončování velkých invesčních akcí. Z rozpočtu i díky dotacím se ve městě
podařilo například opravit chodníky, zateplit školy,
vybudovat přestupní terminál, opravit krytý bazén
a koupaliště.
Mezi nejvýznamnější poskytovatele dotací v roce
2014 patřily: Regionální operační program Jihovýchod, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Ministerstvo pro místní rozvoj České
republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Jihomoravský kraj, společnost MND, Integrovaný operační program.

Přestupní terminál IDS JMK
a okružní křižovatka
Na konci září začali Břeclavané i ostatní návštěvníci
města po mnohaměsíční výstavbě využívat nový Přestupní terminál Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje. Projekt získal dotaci Regionálního operačního programu Jihovýchod.

Náklady se odhadovaly kolem sta milionů korun.
Výběrovým řízením však došlo ke snížení na částku
57 382 652 Kč (Strabag), a to jak za terminál, tak
i křižovatku, jež ale není součás uznatelných nákladů dotace.
Přesun a stavba nového autobusového nádraží - přestupního terminálu – zahrnovala vybudování nástupišť s přístřešky, zřízení informačního a kamerového
systému, úpravu křižovatky Stromořadní-Slovácká,
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vybudování chodníků, osvětlení a oplocení, přeložky
inženýrských sí a demolici objektů.
Kruhový objezd začali řidiči využívat už v únoru 2014.
Konečné náklady se ustálily na částce 59 051 912 korun.
Bývalé autobusové nádraží začalo sloužit jako záchytné parkoviště. Došlo k úpravě povrchů, přesunuostrůvků a vyznačení parkovacích míst. Dnes tam
parkuje denně několik desítek automobilů i autobusy (318 866 Kč – Stavba a údržba silnic Břeclav).

Zateplování a opravy škol a školek
a jejich úpravy
Město v roce 2014 pokračovalo v zateplování
a úpravě mateřských škol a školek. Městu se podařilo
na zateplování už v roce 2013 získat miliony korun
z dotací.

Největší inves ce plynula do zateplení a výměny výplní otvorů Základní školy Kupkova (6 507 678 Kč
– VISPO.CZ). Energii za vytápění nově ušetří i v Mateřské škole Na Val cké, kde také došlo k zateplení
(5 020 749 Kč – VISPO.CZ). Stejná firma pak zajišťovala tyto úpravy i v Mateřské škole Kpt. Nálepky
v Charvátské Nové Vsi (1 678 320 Kč – VISPO.CZ).
Z lepších podmínek se těší také v Mateřské škole
Slovácká (1 386 442 Kč – VANTO Kunovice).
Město také začalo s úpravami okolí škol a školek.
Podařilo se mu získat dotaci na vybudování přírodní zahrady u Mateřské školy U Splavu. Tématem se
stala voda a nedaleký splav. Dě tak od jara 2015
začnou využívat rybářský domek a spoustu herních
prvků, které pomohou rozvíjet jejich cit pro přírodu
(616 544 Kč – Tlak SMOLÍK).

Velkým lákadlem se v září a hlavně v nové turis cké
sezoně v roce 2015 stává vyhlídková věž z břeclavského zámku. Břeclavi se podařilo získat dotaci díky
projektu Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav.
V nejvyšší zámecké věži došlo k opravě střechy,
rekonstrukci schodiště a vytvoření dřevěného ochozu, aby bylo vidět z cimbuří. Firma opravila i vnitřní prostory a podlaha věže dostala nové dláždění
(1 884 360 Kč – TOGET, s.r.o.).
Stavebními úpravami prošel v roce 2014 Dům školství. Z venku. Díky inves ci se dnes do budovy mnohem zázeji dostanou například starší či handicapovaní
lidé či maminky s kočárky (495 525 Kč – Renova).

U Základní školy Kpt. Nálepky začaly dě v roce
2014 využívat nový umělý povrch na hřiš , a to včetně rozběhové a běžecké dráhy. Po mnoha dese lech, kdy si hrály pouze na betonu, nový povrch velmi
ocenily (1 140 217 Kč – Tlak SMOLÍK).
Mateřská škola Okružní v Poštorné získala novou
zdravotně-technickou instalaci (2 794 843 Kč – BytopGas, s.r.o.).

Opravy a úpravy městského majetku

V Domově seniorů mají nový nákladní výtah
(512 670 Kč – AZ výtahy ČR). A rekonstrukcí prošel
objekt města v ulici Kupkova vedle budovy městské policie, kde mají zázemí pracovníci technických
služeb Terezy (978 000 Kč – STAVIKA).

Regenerace panelového
sídliště Slovácká
I v roce 2014 pokračovaly úpravy na sídliš Slovácká.
Město získalo již tře dotaci na regeneraci. Obyvatelé dalších domů na sídliš tak nově využívají nové
silnice, chodníky, lavičky i dětské prvky (4 081 234 Kč
– IS Hodonín, s.r.o.).

Krytý bazén a letní koupaliště
Velkými opravami prošly během roku 2014 krytý bazén
a letní koupaliště. Koupaliště dostalo nové zpevněné
plochy kolem všech bazénů, zábradlí a závlahu pro
travnaté plochy. Dě mají nové herní prvky a prokoukl
i samotný bazén, jenž dostal zcela nový nátěr. Z počátku
sezony ještě návštěvníci nemohli na všechny travnaté
plochy, ale jen do doby než nově zasetá tráva narostla
do potřebné hustoty (6 276 877 Kč – Tlak SMOLÍK).
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Během letní sezony začal dodavatel i s opravou krytého bazénu. Podařilo se vyměnit potřebné rozvody,
opravit nevyhovující vzduchotechniku a zastavit velké
úniky vody z velkého bazénu. Velký posun k lepšímu
je tedy vidět zvlášť ve spodní čás bazénu. Návštěvníci ocení především zlepšenou kvalitu vody a čistotu
prostředí v bazénových halách.
Celkově se počítalo s náklady ve výši asi 12 milionů korun. Proto se začalo opravovat po jednotlivých etapách. Ta první zahrnovala rekonstrukci za
5 262 143 Kč – Renova, s.r.o.
Rekonstrukce v první etapě zahrnovaly dílčí konstrukční opravy především bazénového tělesa a komplexní výměnu vnitřních rozvodů v suterénu objektu.
Dodavatel se zaměřil na opravy spojené se sanací
a odvodněním dešťových vod kri ckých míst kolem
stavby. Součás oprav v první etapě bylo i doplnění
a sanace bazénové technologie v celkovém nákladu
800 síc korun.

Veřejné osvětlení
Město postupně obnovuje veřejné osvětlení. V roce
2014 se jej dočkali v ulicích Chodská a K. H. Máchy
(851 218 Kč – RGV, a.s.) a v Charvátské Nové Vsi
v Chaloupkách (873 620 Kč – RGV, a.s.).

i oplocení, mobiliář a především tři prvky (1 591 417 Kč
– Tlak SMOLÍK).
Zajímavos je bezesporu model parní lokomo vy
Moravia, který zdobí ves bul břeclavského železničního nádraží. Město nechalo model postavit na
175. výročí příjezdu prvního vlaku do českých zemí.
Kromě modelu nechalo město vy sknout i brožury
a pamětní mince. (318 866 Kč – Rex Model).

Opravy a inves ce do chodníků a silnic
K nejsledovanějším akcím patří každoročně opravy
silnic a chodníků. I v roce 2014 se nových povrchů
dočkali lidé v několika břeclavských ulicích.
Chodníky jsou nové v ulicích Mánesova (1 216 950 Kč
– Lukáš Maršalík), Sovadinova po J. Opletala (1 270 161 Kč
– IS Hodonín), Nádražní (1 955 557 Kč – Tlak SMOLÍK), Osvobození (514 104 Kč – IS Hodonín), Chodská, K.H. Máchy a Kosmákova (1 961 477 Kč).
Komunikace a chodníky jsou nové také v ulicích Sokolovská a Denisova (3 265 993 Kč – Strabag, a.s.). Silnice prošla opravou v ulicích Za Bankou (2 286 621 Kč
– IS Hodonín), ČSA (1 589 350 Kč – VHS Břeclav, s.r.o.).

Další zajímavé inves ce
Už dlouhou dobu volali milovníci in-line bruslení
a jízdy na BMX kolech po znovuotevření skate parku
u Základní školy Na Val cké. Město muselo oblast
uzavřít, protože prvky se již staly nebezpečné. V roce
2014 se však podařilo získat na první etapu opravy
dotaci od MND. Došlo tak k úpravě povrchu, nové je
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Kromě toho se město pus lo i do vybudování cyklostezky a chodníků v areálu bývalého cukrovaru
(5 877 546 Kč – Stavba a údržba silnic Břeclav), připojilo se k projektu Bezpečný přechod u silnice I/40
a I/55 (1 299 894 Kč – PORR). Pod břeclavským zámkem také vznikla cestní síť v areálu bývalého autokempu (1 810 027 Kč – Tlak SMOLÍK).

ulice Za Bankou

autobusová zastávka na ulici J. Palacha

ulice K. H. Máchy

ulice Mánesova

ulice Chodská
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Dotace získané na projekty
Město Břeclav získalo na své projekty v roce 2014 téměř 11 milionů korun. V tomto roce navíc končily i pokračovaly mnohé, desítkami milionů podpořené akce. Například Přestupní terminál Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje či Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu
Břeclav.
Operační program Lidské zdroje
a zaměstnanost

Regenerace chodníků - Val cká
Dotace:
Náš podíl:

(přešlo i z 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

2 421 521 Kč
427 327 Kč

Jihomoravský kraj
Údržba cyklostezek
Dotace:
Náš podíl:

62 300 Kč
39 804 Kč

Břeclavané sázejí stromy
Dotace:
Náš podíl:

20 000 Kč
5 075 Kč

Regionální operační program Jihovýchod
(přešlo i z roku 2014)

Přestupní terminál IDS JMK
Dotace:
Náš podíl:
MND
Skatepark II.etapa
Dotace:
Náš podíl:
Ministerstvo vnitra ČR
Rozšíření kamerového systému
Dotace:
Náš podíl:

38 868 441 Kč
18 514 211 Kč

Místo setkání rodin: Národních hrdinů 43
Dotace:
40 000 Kč
Náš podíl:
62 Kč
400 000 Kč
100 000 Kč

300 000 Kč
768 000 Kč

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

400 000 Kč
250 000 Kč

Svatováclavské slavnos
Dotace:
Náš podíl:

289 000 Kč
26 268 Kč

Domovník 2014 + Asistent prevence kriminality
Dotace:
370 000 Kč
Náš podíl:
45 285 Kč

Zkvalitnění služeb TIC v roce 2014
Dotace:

60 000 Kč

Asisten prevence kriminality II. kolo
Dotace:
81 000 Kč
Náš podíl:
9 000 Kč

Rajská Břeclav
Dotace:
Náš podíl:

20 000 Kč
36 190 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Regenerace panel. sídliště Slovácká, III. etapa
Dotace:
2 829 666 Kč

Ivan Hlinka memorial cup 2014
Dotace:
Náš podíl:

Evropský sociální fond OP LZZ
Asistent prevence kriminality
Dotace:

Senior Akademie Bezpečí
Dotace:
Náš podíl:

940 800 Kč

Integrovaný operační program
Městský kamerový dohlížecí systém – Val cká
Dotace:
2 864 252 Kč

50

200 000 Kč
200 000 Kč
50 000 Kč
15 564 Kč

Městský úřad
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Městský úřad Břeclav
Městský úřad Břeclav zaměstnával ke konci roku
2014 157 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,
v roce 2014 jste se mohli zapojit v rámci návštěvy
našeho úřadu do hodnocení našich služeb v rámci
projektu Dobrý úřad (www.dobry-urad.cz). Jeho
cílem je získat od Vás zpětnou vazbu a další podněty
k našemu zlepšování a m pádem i zvýšit Vaši spokojenost. Jsem rád, že řada z Vás tuto možnost využila
a potěšilo mě, že naše služby hodno te pozi vně. Za
loňské druhé polole jsme od Vás získali 232 hodnocení, ze kterých vyšla konečná známka 4,70 na
stupnici od 1 do 5, kde pět je nejlepší známka. Vaše
hodnocení (i ta nega vní) průběžně vyhodnocujeme
a touto cestou bych Vás chtěl požádat, abyste nám
tuto zpětnou vazbu průběžně dávali i v roce 2015.
Kar čky pro hodnocení obdržíte v každé kanceláři
na městském úřadě.
V rámci projektu zkvalitnění služeb městského úřadu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme připravovali strategické dokumenty pro
další rozvoj města a úřadu. Na zastupitelstvu města
se schválila v září Strategie rozvoje města, na kterou
jsme pak navazovali se Strategií rozvoje úřadu. Zaměřili jsme se rovněž na popisy vybraných procesů
a připravovali jsme i metodiku, jak procesy na úřadě
zlepšovat. V rámci této práce se nám podařilo například zop malizovat proces vydávání koordinovaného
stanoviska anebo zreorganizovat činnos při vydávání dokladů a m zkrá t průměrnou čekací dobu na
polovinu. Přesto všechno jsou právě tato pracoviště
každoročně zahlcena požadavky klientů a bude to
pro nás jeden z cílů, jak zlepšit odbavení bez zvýšených nároků na provozní náklady.
Na podzim se rozběhla rekonstrukce chodeb městského úřadu, která by měla nejenom zlepšit este cký
vzhled, ale především prostřednictvím barev usnad-

nit orientaci v budově při vyřizování Vašich záležitos . Ve stejném termínu se také začala zateplovat
budova, kde sídlí odbor správních věcí a dopravy
a předpokládám, že oceníte mnohem příjemnější
teploty na chodbách zejména v letních měsících.
Zpětnou vazbou pro naši činnost je také počet podaných s žnos a kontroly výkonu státní správy ze
strany našeho nadřízeného krajského úřadu. V roce
2014 jsme evidovali 17 s žnos , z toho pouze 2 byly
důvodné a 1 částečně důvodná. V rámci kontrol výkonu státní správy krajským úřadem v Brně nebyly
shledány v našem výkonu státní správy 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.

Mgr. Zdeněk Opálka
tajemník
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Informace z městského úřadu Břeclav
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Město Břeclav v roce 2014 poskytlo informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, celkem třiadvace žadatelům. Dotazy žadatelů i odpovědi na ně jsou výběrově zveřejňovány na webových stránkách města na adrese
www.breclav.eu. Zákon č. 106/1999 Sb., také ukládá
povinnost zveřejnit či zpřístupnit vybraný okruh informací týkajících se města, jakožto povinného subjektu a jeho činnos . Tyto informace naleznete na
úřední desce umístěné na budově městského úřadu
a především na internetových stránkách města.

Podané s žnos v roce 2014
V roce 2014 dorazilo na Městský úřad Břeclav celkem
sedmnáct s žnos , z čehož dvě byly důvodné, jedna
částečně důvodná, jedenáct nedůvodných a u zbylých tří nešlo o s žnost podle paragrafu 175 správního řádu.

Kontroly

Kontrola příspěvkové organizace provedená zřizovatelem, tedy městem Břeclav – kontrola Domova
seniorů Břeclav (červen 2014) týkající se roku 2013
v oblas závazných předpisů a vnitřních předpisů
organizace. Kontrolována byla zřizovací lis na organizace, vedení inventarizace pokladem, namátkově
účetní doklady příjmové a výdajové. Dále byla kontrola zaměřena na inventarizaci majetku, kry účetní ztráty
z roku 2012 a oblast veřejných zakázek za rok 2013.
Z kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Veřejnosprávní kontrola na místě provedená pracovníky odboru - finanční kontrola dle zákona
č. 320/2001 Sb. byla provedena u organizace REMEDIA PLUS o.p.s., Břeclav dne 18. 9. 2014. Předmětem
kontroly bylo využívání a čerpání dotace na rok 2013
dle Smlouvy č. 01/2013/OSV. Z kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky,
Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. byla
provedena u organizace Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav dne 25. 9. 2014. Předmětem
kontroly bylo využívání a čerpání dotace na rok 2013
dle Smlouvy č. 02/2013/OSV. Z kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Odbor kanceláře tajemníka:
Ministerstvo obrany České republiky, Krajský úřad
Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, bezpečnost práce a požární
ochrana.
Odbor správních věcí a dopravy:
V roce 2014 byla na OSVD provedena jedna kontrola
z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na výkon
státní správy na úseku matrika.
Odbor životního prostředí:
Odbor životního prostředí provedl v roce 2014 19
kontrol z hlediska jednotlivých složek životního prostředí a příslušných právních předpisů, v souladu
s kontrolním řádem.
Odbor sociálních věcí:
Kontrola provedená pracovníkem odboru – kontrola
stavu cenin (3. 1. 2014 a 1. 7. 2014), fyzický stav
odpovídal evidovanému stavu.
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Kontrola provedená pracovníky Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky - finanční kontrola
dle zákona č. 320/2001 Sb. byla provedena pracovníky ministerstva dne 10. 12. 2014 u naší organizace
Město Břeclav. Předmětem kontroly byla procedurální, obsahová a finanční stránka projektu „Implementace standardů kvality sociálně právní ochrany
dě správního obvodu ORP Břeclav“, číslo projektu
CZ.1.04/3.1.03/C2.00103. Během kontroly projektu
na místě nebyly zjištěny nedostatky ve věcné ani
finanční čás kontroly.

Informace
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.

Na internetových stránkách našli lidé informace
týkající se života ve městě. A to v rubrikách Aktuální informace, Stalo se a Zprávy obrazem. K dispozici byly v roce 2014 stovky zpráv. Další desítky zpráv
z města viděli lidé prostřednictvím odkazu na kabelovou televizi Fenix. Využívaná byla také sms služba,
prostřednictvím které získávalo kolem 2 300 odběratelů informace o akcích, vypínání elektrické energie
či setkání starosty s občany. Téměř dvě stovky lidí
získávaly přehled akcí díky kalendáři zasílaném
e-mailem.
Nejvyužívanějším a nejdůležitějším zdrojem informací o městě je zpravodaj Radnice, jenž lidé dostáva-

jí zdarma do svých schránek. A to 11x za rok. Náklad
je 11 síc kusů.
Od roku 2011 je stále využívanějším médiem Facebook města, kde lidé nejen diskutují, ale získávají
i pozvánky na akce a k dispozici je fotogalerie. Na
stránky se navíc lidé dostanou přes odkaz na webových stránkách bez nutnos registrace.
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.
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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 v roce 2014
započalo s renovací interiérů chodeb v administravní budově MÚ. Vítězem výběrového řízení se stala firma STAV ZEMAN s cenou 2 657 841 Kč. Firma
však krátce po započe prací od smlouvy odstoupila
a proto bylo 11. 12. 2014 vypsáno nové výběrové řízení. Dále byla v roce 2014 provedena implementace
CMS Marwel a vytvoření portálového řešení města
Břeclav (QCM, s.r.o., 774 400,- Kč)
Úsek právní v roce 2014 vymohl 591 pohledávek
v hodnotě 1 741 920 korun, což je opro roku předešlému nárůst o více než 100 síc korun. Odbor eviduje pohledávky z tulu uložených sankcí ve správním
řízení a smluvních závazkových vztahů občanskoprávní povahy.
Úsek krizového řízení prošel během roku 2014 několika kontrolami a jedním cvičením – Fosfa 2014, kdy
členy krizového štábu hodno li rozhodčí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Svoji
připravenost pak využili členové ostře v září, kdy se
téměř měsíc podíleli na řešení problema ky ujíždějícího svahu v Bulharech. Během této doby zasedal
krizový štáb ORP Břeclav i Jihomoravského kraje
(více viz Nejdůležitější událos v roce 2014 – září).
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. Zajišťuje 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 153 vyjádření pro
veřejnost a 56 vyjádření pro odbor majetkový.
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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 . Dále zajišťuje činnos ve věci správy
a údržby zeleně a veřejných prostor, likvidaci komunálního odpadu.
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 2014 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 úplnou aktualizaci územně analy ckých
podkladů. Dále průběžně poskytovali digitální 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). Všechny úseky
životního prostředí v roce 2014 prováděly kontroly
z hlediska dodržování zákonů na celém území ORP.
Oddělení zemědělství a ochrany přírody v roce 2014
vydalo 251 správních rozhodnu a řešilo 87 přestupků na úseku rybářství, týrání zvířat, ochrany přírody,
myslivos a střelných zbraní a střeliva.
V rámci správního řízení ve věci kácení dřevin orgán
ochrany přírody vydal 25 povolujících a 3 nepovo-

lující rozhodnu . Dohromady se povolilo pokácet 99
kusů stromů a uložila se náhradní výsadba v počtu
120 stromů.

run. 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. V součinnos s městskou policií se daří
řešit porušování zákazu podomního prodeje. V desítkách případů byly vůči přestupcům uplatněny sankce
od napomenu až po uložení pokuty.
Úsek pokladní zajišťuje pokladní služby pro potřeby
organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnos . V průběhu roku provedl celkem 35 síc pokladních operací.

V útulku našlo v roce 2014 dočasný domov 80 psů
a 27 koček.
Oddělení vodního hospodářství a ovzduší v roce
2014 vydalo 84 správních rozhodnu , 228 závazných
stanovisek, řešilo 3 přestupky a 1 správní delikt na
úseku vodního hospodářství.
Ekonomický odbor je složený z úseků účetnictví,
rozpočtu, místních poplatků a pokladny. Na úseku
účetnictví pokračoval odbor další etapou zavádění
účetnictví státu, která zahrnovala procesní úkony pro
sestavování dílčích konsolidačních celků státu pro
konsolidace účetních výkazů. Za sledované období
úsek zpracoval cca 295 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. V rámci projektu OPLZZ89 - Good Governance byl úsek garantem za klíčovou ak vitu „Finanční
řízení města a příspěvkových organizací“.
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 9 250 daňových řízení a nařídil 320
exekucí přikázáním pohledávky z účtu nebo srážkou
ze mzdy, z nichž vyinkasoval 1,5 mil. korun. Celkem
bylo na místních poplatcích vybráno 13,3 milionu ko-

Odbor majetkový se skládá z oddělení majetkového a oddělení správy nemovitos . Odbor v roce
2014 pokračoval v op malizaci struktury majetku ve
vlastnictví města, a to především odprodejem nevyužitelného majetku, který zatěžoval město náklady
na údržbu bez dalšího ekonomického přínosu nebo
smysluplného využi . Současně se zaměřil na další
zvýšení obsazenos (pronájmů) prostor určených
k podnikání - především prostoru Domu školství, obsazenos bytového fondu a vymáhání pohledávek,
a to hlavně u majetku města v problémových oblastech.
Konkrétně odbor řešil prodej malých jednobytových
rodinných bytových domů. Jednalo se o objekty Žižkova 40, Hřbitovní 20 a Lanžhotská 30 v Břeclavi.
K prodeji odbor navrhl také zbylé bytové jednotky
v domech sdružení vlastníků, kde má město menšinový podíl - např. bytové jednotky v ulici Smetanovo
nábřeží 29 a Lanžhotská 13 v Břeclavi. Dokončily se
prodeje zbytného majetku zahájené v předchozím
období, a to bytů IV. kategorie v Charvátské Nové
Vsi (tzv. holobyty), bytových jednotek v domě v ulici Smetanovo nábřeží 14 v Břeclavi a bytových jednotek – domu, v ulici Mánesova 15 v Břeclavi. Tyto
objekty byly před prodejem uvolněny a byly prodávány bez za žení nájemními smlouvami. Nově byl,
u vybraných nemovitos (např. bytových jednotek na
ul. Smetanovo nábřeží 14), použitý prodej formou
dražby, kterou plně organizovalo a zabezpečovalo
město svými pracovníky.
V oblas pronájmů odbor udržel maximální (stoprocentní) obsazenost bytů a pokračoval v obsazování (pronájmu) volných prostorů pro podnikání ve
vlastnictví města, především kancelářských prostor
v Domě školství. V roce 2014 taktéž odbor majetkový
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docílil zvýšení platební disciplíny nájemníků, kdy především u bytů se meziročně snížil podíl nezaplacených oprávněných příjmů z 1,90 % na 0,61 % (tzn.
snížení neuhrazených částek z 241 962 Kč v roce
2013 na 65 498 Kč v roce 2014).

covníci OSPODu se účastnili akcí monitorující nalévání alkoholu mladistvým. Orgán spolupracoval také
s cizineckou policií, se soudem a jinými ins tucemi ve věci záchytu nezle lých a mladistvých cizích
běženců, převážně z Afghánistánu a ze Sýrie.

V oblas nabývání majetku město v tomto roce pokračovalo ve výkupu pozemků a budov v prostoru
u nádraží ČD. Po získání čás objektu bývalé restaurace, včetně pozemků pod stavbou, se uskutečnil
výkup pozemku pod vybudovaným terminálem IDS
a zahájena byla příprava výkupu pozemku v prostoru
před odbavovací budovou ČD.

Pracovníci odboru spolu s Městskou policií Břeclav
připravili oblíbenou akademii pro seniory, prevenvní programy v oblas záškoláctví, vandalismu či
v drogové oblas .
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu se skládá
z úseku školství, mládeže a sportu, úseku kultury, Turisckého informačního centra a úseku památkové péče.

Odbor sociálních věcí je složený nejen z oddělení sociálně právní ochrany dě , ale též úseku sociálních
služeb pro občany města Břeclavi i spádových obcí.
V oblas komunitního plánování sociálních služeb
vydefinoval Mul disciplinární tým okresu Břeclav
při Jihomoravském kraji minimální síť služeb sociální
prevence na rok 2015. Agenda komunitního plánování služeb ve spolupráci s ak visty Svazu obcí a měst
ČR – Místní akční skupina Dolní Morava – byla představena zástupcům všech spádových obcí pod ORP
Břeclav, uskutečnila se úspěšná informa vní kampaň
Veletrh sociálních služeb Břeclav 2015 s novým programem pro seniory a hendikepované – prezentace
nosných systémů a kompenzačních pomůcek pro
imobilní spoluobčany.

Odbor se podílel na přípravě tradičních akcí, jakými
jsou reprezentační ples města, Dny města Břeclavi,
Kulturní léto, Břeclavské svatováclavské slavnos ,
rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská besídka,
Vánoční slavnos a oslavy konce roku. Novinkou pak
byly Slavnos rajčat u synagogy. Mezi stále oblíbenější akce pak patřily Divadelní neděle či bleší trhy na
zajímavých místech města.
Odbor každoročně organizuje slavnostní shromáždění a pietní akty k výročí narození prezidenta
T. G. Masaryka, osvobození města, vniku samostatné
Československé republiky či Dne veteránů.

Odbor se podílel na ak vitách či kampaních, jakými
byly cykloběh Českou republiku bez drog (červen
2014) a Noc venku Břeclav (říjen 2014).
Orgán sociálně-právní ochrany dě (OSPOD) se věnoval stále širšímu zavádění případových konferencí
pro řešení problema ky v rodinách a na školách, pra58

Pracovníci úseku kultury navš vili a pogratulovali
v roce 2014 jubilantům starším devadesá let. Bylo
jich 88, z tohoto počtu to byla jedna stoletá jubilantka a jedna, která oslavila sto jedna let.
Úsek památkové péče zprostředkoval poskytnu dotace na opravy památek, které se nacházejí mimo
památkově chráněná území, nejsou národní kulturní
památkou a ve vlastnictví státu.

Odbor stavebního řádu a obecního živnostenského
úřadu je složený z oddělení stavení úřad a obecní živnostenský úřad.
V roce 2014 provedl stavební úřad 1 495 správních
řízení různých forem podle stavebního zákona. K nejvýznamnějším patřila kolaudace Přestupního terminálu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje v Břeclavi, kolaudace Lázeňské kolonády
v Lednici a povolení stavebních úprav památkově
chráněné zemědělské usedlos Nový dvůr.
Stavební úřad však dbá také na dodržování stavebního zákona ze strany stavebníků. V případech zjištěného porušení právních předpisů byly vyměřeny
pokuty v celkové výši 152 500 korun, z čehož 135 500
korun bylo řádně uhrazeno, zbývající část byla postoupena k exekučnímu řízení. V posledních čtyřech
letech se stavební úřad věnoval rovněž systema zaci
ukládání vyřízených spisů ve svých spisovnách, kde
je celkem 48 800 spisů, a díky této ak vitě připravil
v loňském roce oprávněným osobám k nahlédnu
rekordních 300 spisů.
Obecní živnostenský úřad vydal 1 706 výpisů z živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenských
oprávnění, přičemž nové živnostenské oprávnění
vzniklo 934 podnikatelům.
Dále vydal 414 rozhodnu o zrušení živnostenského
oprávnění, přičemž 95 řízení bylo zahájeno z moci
úřední jako sankční zrušení živnostenského oprávnění. Provedl 1 591 administra vních úkonů souvisejících se změnami v živnostenském rejstříku, dále
provedl 614 živnostenských kontrol a dalších 300

kontrolních úkonů a šetření na místě, přičemž kontrolu zaměřil na podnikatele, kteří jsou držiteli živnostenských oprávnění pro řemeslnou živnost „Hos nská činnost“, ale nevyřídili si koncesi na prodej lihu
a lihovin, na subjekty, které na území města Břeclav
poskytují ubytování, a podnikatele, kteří provozují
živnos „Pedikúra, manikúra“, „Kosme cké služby“
a „Masérské, rekondiční a regenerační služby“.
Došlo také k uložení 155 pokut v celkové výši 266
síc korun (z toho 139 v blokovém řízení).
Odbor správních věcí a dopravy se skládá z oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a matrik, oddělení evidence obyvatel
a řidičských průkazů, oddělení přestupkového řízení
a oddělení dopravy a silničního hospodářství.
V roce 2014 si na odbor přišlo pro nový řidičský průkaz 3 628 lidí, občanských průkazů a cestovních dokladů vydali úředníci 25 078. Odhlášení z trvalého
pobytu provedli zaměstnanci v 513 případech, naopak k trvalému pobytu se přihlásilo 568 obyvatel.
Pracovníci registru vozidel provedli 20 571 úkonů.
Vyřízeno bylo téměř 700 dopravních přestupků,
zadrženo 183 řidičských průkazů u podezřelých
z přestupků řízení pod vlivem alkoholu nebo drog.
Odbor také zaznamenal nárůst dopravních přestupků
překročení rychlos . Komise pro projednávání přestupků administrovala 860 přestupků.
Zlepšil se komfort pro klienty v čekárnách odboru,
rok 2014 byl první sezonou v nově klima zované
budově.
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Projekty městského úřadu
Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good
Governance na Městském úřadu Břeclav
Městský úřad Břeclav pokračoval v roce 2014 v 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 bylo 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. Do
projektu se mohla zapojit i veřejnost, a to vyplněním
dotazníku k životu ve městě. Více o projektu si zájemci mohou přečíst na webu města.

Zdravé město Břeclav

ku černých skládek a přispět m k prevenci jejich
vzniku. Černé skládky to ž v dr vé většině případů
vznikají zbytečně z neznalos a neukázněnos občanů. Akce se zúčastnily desítky dobrovolníků.

Slavnostní otevírání Skateparku
Skatepark Na Val cké, který byl vybudován za spolufinancování z prostředků MND, město Břeclav slavnostně otevřelo v listopadu. Proběhla zde exhibice
jezdců na skateboardu, freestyle BMX a inline bruslích. Jezdci se také účastnili soutěží o Nejlepší sérii
triků, Best trick a Big Air, kde byli odměněni věcnými
cenami a poukázkami.

Malujeme Betlémy
Ve spolupráci s SVČ Duhovka a Zdravým městem
Břeclav pořádalo Městské muzeum a galerie Břeclav v prostorách Lichtenštejnského domu v prosinci
výstavu Kouzlo Vánoc, která byla sestavena z prací
z výtvarné dětské soutěže Malujeme a tvoříme Betlémy.

Den Země
Férová snídaně + Bleší trh
Do mezinárodní kampaně Den Země se Zdravé město Břeclav zapojilo vyhlášením výtvarné soutěže společně se střediskem volného času Duhovka, jejímž
vyvrcholením bylo vyhlášení vítězů a vernisáž vítězných a dalších povedených prací v budově Městského úřadu Břeclavi Tématem pro tuto soutěž se stali
Ohrožení živočichové z červené knihy.

Ukliďme Česko
V květnu se město Břeclav jako organizátor připojilo k velké celostátní úklidové akci „Ukliďme Česko“,
kterou pořádá občanské sdružení Ekosmák. Tato
akce, určená pro veřejnost, byla zaměřena na úklid
odpadků v Břeclavi na dvou trasách. První byla od
prodejny BILLA, dále vedla okolím zámku až směrem na Kančí oboru. Druhá trasa byla v lokalitě za
poliklinikou. Cílem akce bylo nejen uklidit naše okolí
a ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, jako školy, firmy, státní správu i jednotlivce,
ale v neposlední řadě také upozornit na problema-
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V květnu se uskutečnil již čtvrtý ročník pikniku Férová snídaně v Břeclavi. Tato akce se konala v parku
u sladovny na Zámeckém náměs . Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na
desítkách míst po celé ČR sešly stovky lidí, aby daly
najevo, že podporují fair trade. Stalo se tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou květnovou sobotu.

Bezpečně do škol
Zdravé město Břeclav ve spolupráci s cykloměstem
Břeclav se rozhodlo zvýšit bezpečnost malých školáků. Proto společně uspořádala dotazníkovou akci pro
dě a rodiče s názvem Bezpečně do škol. Břeclavské
základní školy informovaly své žáky a předaly jim odkaz na elektronický dotazník. Školáci tak společně
s rodiči vyznačili trasu, kterou jezdí nebo chodí do
a ze školy. Také měli možnost na trase vyznačit body,
kde se dítě cí ohroženě.

Rajská Břeclav
Novinkou roku 2014 byly Slavnos rajčat, s nimiž se
chce město Břeclav ve spolupráci se Zdravým městem Břeclav umís t na mapu stále oblíbenějších
tema ckých gastronomických akcí. Jelikož jsou na
Břeclavsku rajčata rozšířenou plodinou, rozhodlo se
město Břeclav vyzdvihnout právě je a dát jim prostor
ve všech možných podobách. Akce proběhla v polovině srpna, kdy sezona rajčat vrcholí na balkonech
i zahradách. Kromě ochutnávek došlo v ulici u břeclavské synagogy také na doprovodný program s živou
hudbou, přednáškami či výstavou kuchařek.

lik desítek plných pytlů odpadků. Do úklidu se později zapojily i dě ze Základní školy Komenského. A to
v rámci environmentální výchovy. Dě sbíraly odpadky okolo odlehčovacího ramena řeky Dyje v Poštorné. Kromě toho se pracovníci odboru se žáky bavili
o přírodě a nakonec na všechny čekal táborák.
Tradiční akcí je také Den otevřených dveří v útulku
v Bulharech. Kromě možnos vybrat si z některého
z obyvatel útulku mohli návštěvníci zhlédnout ukázky pomůcek městské policie používaných k odchytu toulavých zvířat. Na dě čekaly soutěže o sladké
odměny. V útulku se během roku objevilo 80 psů
a 27 koček. Svého pána či paničku našlo 84 psů
a 26 koček. Ke konci roku v útulku žilo 12 psů
a 1 kočka.
Čtyři stromy u Rákosníčkova hřiště vysadili obyvatelé
města spolu s vedením při příležitos Dne stromů.
Sázení stromů provázely i další ak vity pro dě i dospělé. Byly připraveny přírodovědné hry, keltský kalendář stromů a nechybělo ani drobné občerstvení.
Akce byla také hrazena z dotace krajského úřadu.

Odbor správních věcí a dopravy

Odbor životního prostředí
I v roce 2014 vybírali Břeclavané nejoblíbenější břeclavský strom. Stal se jím červenolistý buk u keramiky
v Poštorné, který podpořilo 53 hlasujících.

Stále oblíbenější je také akce Ukliďme Česko, kdy se
město Břeclav jako organizátor zapojilo do celostátní
úklidové akce. Lidé vyrazili na dvě trasy, první vedla
od obchodu Billa okolo zámku do Kančí obory. Druhá
zavedla zájemce za polikliniku. Výsledkem bylo něko-

Pracovníci odboru i v roce 2014 uspořádali oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Toho
se v Břeclavi účastnilo 10 družstev v I. kategorii
a 8 družstev ve II. kategorii, celkem 72 soutěžících
z většiny základních škol ve správním obvodu obce
s rozšířenou působnos Břeclav. Zásluhou organizačního týmu složeného z pracovníků Městského úřadu
Břeclav, zástupkyň Českého červeného kříže, strážníků Městské policie Břeclav, Policie ČR – Dopravní
inspektorát Břeclav a instruktorů firmy Autoškola
Svoboda Lednice a Marta Pixová Autoškola, se akce
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uskutečnila bez problémů a jednotlivé disciplíny soutěže měly vysokou úroveň. Oceněna věcnými cenami
byla tři nejlepší družstva v obou kategoriích. Dárky
dostali také jednotlivci z obou kategorií, kteří dosáhli nejnižšího počtu trestných bodů. Vítězná družstva
postoupila do okresního kola, které se v květnu konalo v Hustopečích.
Odbor každoročně připravuje v září Evropský týden
mobility (ETM) a Evropský týden bez aut. Cílem této
osvětové akce pořádané v zemích Evropské unie je
od roku 1998 podpora přijatelnějších způsobů
dopravy a omezování individuální automobilové
dopravy ve městech. Město Břeclav se k této celoevropské kampani připojilo několika akcemi. Hlavním cílem všech akcí byla zejména podpora cykliscké dopravy a také prevence v oblas bezpečnos
silničního provozu.
Na úspěšném průběhu akcí v rámci ETM spolupracovala Policie ČR, Městská policie Břeclav, Městská
knihovna Břeclav, BORS Břeclav a.s., SPORTCOMPLEX club, o.s., a Středisko volného času DUHOVKA,
TEREZA Břeclav a další. Vybrané akce byly podpořeny
dotacemi Jihomoravského kraje.
Akce začala ve čtvrtek Evropským dnem bez aut.
V tento den byla městská hromadná doprava zdarma.
Dopoledne patřilo žákům břeclavských základních
škol, kteří se sešli na nově vybudovaném dopravním
hřiš v areálu bývalého cukrovaru. Připravená soutěž
ověřila znalos žáků v pravidlech silničního provozu
a to jak teore cky, tak prak cky. Prověřeny byly i jejich dovednos spojené s ovládáním jízdního kola.
Soutěžící si vyzkoušeli jízdu na dopravním hřiš , překážkovou dráhu a své schopnos co nejpomalejší jízdy. Teore cky si vyzkoušeli jízdu křižovatkou. V tento
den si také zájemci mohli na břeclavském zimním
stadionu zabruslit zdarma.
V sobotu v odpoledních hodinách se uskutečnil
v ulicích města cyklis cký závod GP Racio – cykliscké silniční kriterium, určený pro všechny věkové
kategorie, od nejmladších po seniory, pro veřejnost
i profesionály. Během závodů byla uzavřená část
města, ulice J. Palacha, Smetanovo nábřeží, ulice
Čechova a Jungmannova.
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Neděle byla určená zejména dětem. Na zámečku
Pohansko pro ně pracovníci odboru a Duhovky připravili Zábavné odpoledne nejen pro dě . Konaly se
soutěže v nafukování balonků, v hodu míčem na cíl
a cyklis cký závod. Dě se mohly zabavit kreslením,
modelováním a také Drumben Show, která zaujala
i mnohé dospělé. Velkým lákadlem byla možnost
vyzkoušet si vozítko Segway. Všechny zúčastněné
dě měly možnost opéct si špekáčky.
V ulicích města pak po celý týden probíhala prevenvní akce Městské policie Břeclav zaměřená zejména
na cyklisty.

Odbor sociálních věcí
Odbor se v roce 2014 zapojil do projektu Implementace standardů kvality sociálně právní ochrany dě
správního obvodu ORP Břeclav. Díky tomu mohlo
dojít k navýšení na oddělení sociálně právní ochrany
dě o dvě pracovnice, které plně financovala udělená
dotace. A to v období od února 2014 do konce června
2015. Výše poskytnuté dotace bude v celkové maximální výši 3 344 904,0 Kč, z toho 85 % výše dotace je z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 % z ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.
Město Břeclav se na projektu finančně nepodílí.
Další akcí, do které se odbor zapojil, byl projekt C2 cyklus vzdělávacích akcí pro OSPOD. Díky tomu byla
znovu zavedena supervizní týmová činnost, práce na
jednotlivých standardech kvality OSPOD, nová nástěnka
na chodbě odboru sociálních věcí, převod nových informací na webové stránky Městského úřadu Břeclav.

Turis cké informační centrum Břeclav
Nabídka propagačních materiálů se neustále rozšiřuje
a aktualizuje. V loňském roce se Turis cké informační
centrum podílelo mj. na přípravě nové brožurky s názvem „Církevní stavby v Břeclavi“, která vyšla v rámci
společného přeshraničního projektu s partnerským
městem Trnava.

Turis cké informační centrum sídlí v Lichtenštejnském domě v ulici U Tržiště. V roce 2014 obsloužilo
celkem 16 038 návštěvníků, což v porovnání s rokem
2013 vypovídá o nárůstu návštěvnos cca o 6 %.
Turisté stále projevují zájem o propagační materiály a mapy, informace o turis ckých atrak vitách ve
městě a regionu, suvenýry či sběratelské předměty,
místní občané pak využívají zejména kancelářských
služeb, dobíjení čipových karet na MHD nebo předprodeje vstupenek na vybrané kulturní a společenské akce (v nabídce jsou mj. vstupenky sítě TicketArt, Ticketstream a do Národního divadla v Brně).

Další vyhledávanou službou, kterou TIC nabízí, je půjčování jízdních kol. V roce 2014 si lidé vypůjčili kolo
259x, což je o celých 32 % více než v předchozí sezóně a svědčí to o neutuchajícím zájmu o cykloturis ku
v našem regionu. Vzhledem k vysoké poptávce centrum pořídilo 3 nová kola, která tak doplnila pě ci
bicyklů pořízených o rok dříve. V Turis ckém informačním centru je možné zapůjčit si také dětské kolo,
přívěsný vozík Weeho pro dě ve věku 2 – 9 let nebo
tandemové kolo.
Na sklonku roku začali lidé využívat platební terminál, návštěvníci již tedy mohou v centru za většinu
služeb a sor mentu (včetně vstupenek z předprodejní sítě Ticket-Art, Ticketstream a do Národního
divadla v Brně) pohodlně zapla t kartou. Výjimkou
je pouze nabíjení čipových karet BORS a předprodej
vstupenek na vybrané místní akce – v těchto případech je nutná platba v hotovos .
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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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