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MĚSTO BŘECLAV

Vize města Břeclav

Město střední velikosti, které je dobře dostupné, bezpečné, přitažlivé
pro podnikatele a nabízí kvalitní rezidenční zázemí svým obyvatelům i
služby turistům, využívajícím atraktivit v blízkosti města.

Město, které je blízké všem a odkud je vše blízko.
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Slovo starosty
Vážení Břeclavané,
opět dostáváte do rukou Výroční zprávu města Břeclavi. Na první pohled je podobná jako výroční
zprávy z let předchozích, ale na druhou stranu je zcela jiná. Jako červená nit se téměř všemi kapitolami vine téma koronavirové pandemie.
Rok 2020 byl jedním z nejtěžších za mnoho posledních desetiletí. Celosvětová pandemie nového a
dosud neprobádaného koronaviru ovlivnila naše osobní životy, podnikání, kulturu, sport i veřejnou
správu. Poprvé v novodobé historii jsme kvůli nepříznivé epidemické situaci museli zrušit Svatováclavské slavnosti, Otevírání Lichtenštejnských stezek, nekonaly se ani další tradiční akce.
Ochrana zdraví a životů dostala přednost i před běžnou činností zástupců města i úředníků na radnici.
Mnohé plánované akce byly odloženy, přednost dostaly nové úkoly, jako například zajištění dostatečného množství ochranných prostředků dýchacích cest a dezinfekčních prostředků, organizace dobrovolnické pomoci pro seniory a další věci, v minulosti nepoznané a neodzkoušené. Poprvé v historii
jednalo břeclavské zastupitelstvo on-line, prostřednictvím internetu.
Naše poděkování patří profesionálům, kteří s námi už od prvních okamžiků krize obětavě spolupracovali a pomáhali nám zvládnout těžkou situaci. Díky zdravotníkům, policistům a hasičům jsme mohli
pomoci našim občanům se vším potřebným. Pamětními medailemi jsme poděkovali také dobrovolníkům, kteří velmi obětavě pomáhali tam, kde bylo třeba.
Jsem rád, že i přes všechna výše zmíněná úskalí se život ve městě nezastavil. Podařilo se nám například dotáhnout do úspěšného konce největší investiční akci tohoto volebního období – přístavbu Domova seniorů. Pokračovali jsme v potřebných opravách břeclavských komunikací, zahájili jsme postupnou výměnu zastaralého veřejného osvětlení a zrekonstruovali jsme jižní věž našeho zámku. Dokončili jsme další úsek cyklostezky na Bratislavské ulici. Ve zrekonstruované budově vlakového nádraží jsme otevřeli muzeum železnice, které připomíná jeden nejvýznamnějších dnů v historii města –
příjezd prvního vlaku do českých zemí v roce 1839.
Mám velkou radost, že se v roce 2020 dokončila poslední kompenzační opatření v oblasti ochrany životního prostředí, která podmiňovala zahájení stavby tolik potřebného obchvatu města. Významně
jsme se tak přiblížili k podání žádosti o vydání stavebního povolení.
Věřím, že podobná pandemická situace se již v blízké budoucnosti opakovat nebude a budeme dále
moci rozvíjet naše město bez obav o zdraví a životy nás všech.

Bc. Svatopluk Pěček,
starosta města
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Základní informace o Břeclavi
Město Břeclav leží v jihovýchodním cípu České republiky, v těsném sousedství se Slovenskem a Rakouskem a na okraji unikátního Lednicko-valtického areálu, zařazeného do světového dědictví UNESCO. Má
rozlohu 77,11 km² a žije v něm přibližně 25 tisíc obyvatel (24 743 k 1. 1. 2020).
Město Břeclav je obcí s rozšířenou působností pro dalších sedmnáct obcí, ve kterých žije spolu s Břeclaví téměř 59 tisíc obyvatel. Jedná se o města Valtice, Podivín, Lanžhot, Velké Bílovice a obce Bulhary,
Ladná, Hrušky, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Zaječí, Přítluky,
Rakvice, Lednice a Hlohovec.
Břeclav má řadu zajímavých staveb, které jsou ozdobou města. Jednou z nejkrásnějších památek, které
po sobě zanechal šlechtický rod Lichtenštejnů, je kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné včetně přilehlé školy a fary. Za pozornost stojí i další kostely - moderní kostel svatého Václava v centru města,
kostel adventistů (tzv. Bílý kostel), novogotická kaple sv. Cyrila a Metoděje u nádraží nebo kostel Českobratrské církve evangelické. Židovskou historii města připomíná synagoga, židovský hřbitov s domkem hrobníka a obřadní kaplí. Samotnému hřbitovu vévodí rekonstruovaná hrobka významné rodiny
Kuffnerů. Zajímavou a nepřehlédnutelnou technickou památkou je historický, ale dodnes funkční vodojem z roku 1928.
Dominantou města je zámek, který se po letech chátrání dočká v nejbližších letech postupné rekonstrukce. Jedna z věží, která byla upravena na rozhlednu, nabízí kouzelný pohled na město a okolí. Nedaleko od města, v místě bývalého slovanského hradiska, stojí lovecký zámeček Pohansko. K městu
neodmyslitelně patří vlaky a železniční doprava.
Město Břeclav je členem Sdružení obcí Region LVA a Dobrovolného svazku obcí LVA, které byly založeny k zmnožení sil a prostředků při prosazování zájmů přesahujících svým rozsahem a významem
účastnickou obec. Spolek MAS Lednicko-valtický areál z.s., Břeclav se zaměřuje na podporu trvalého
rozvoje území Dobrovolného svazku obcí LVA prostřednictvím projektů regionálního významu.
Město je rovněž členem Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a spolku Svaz měst a obcí ČR. Činnost svazu
je zaměřena na oblast legislativy a různých opatření, které se dotýkají života obcí. Zástupci se vyjadřují
k návrhům zákonů, účastní se mezirezortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na
příslušných ministerstvech, v poslaneckých a senátních výborech i na evropské úrovni.
Zájmové sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty spojuje města podporující cyklistickou
dopravu a rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem mezi jednotlivými složkami dopravy. Ve spolupráci s národním cyklokoordinátorem a Svazem měst a obcí ČR a s vládními orgány a
institucemi se zaměřuje na realizaci projektů a informační kampaně, vzdělávání v oblasti plánování
rozvoje cyklistické dopravy.
Partnerskými městy jsou slovenská Brezová pod Bradlom a Trnava, česká Lysá nad Labem a Nový Bor,
slovinské město Sentjernej, italské Priverno, rakouské město Zwentendorf, polský Andrychów. Nově
byla navázána spolupráce s chorvatským městem Novi Vinodolski. Spolupráce je zaměřena zejména na
kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, malé a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.
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Základní struktura Města Břeclavi
Tajemník
Odbor kanceláře tajemníka – počet zaměstnanců 39
Odbor ekonomický - počet zaměstnanců 17
Odbor majetkový - počet zaměstnanců 18
Odbor stavební a životního prostředí - počet zaměstnanců 30
Odbor správních činností - počet zaměstnanců 50
Odbor sociálních věcí - počet zaměstnanců 24
Útvar interního auditu – počet zaměstnanců 1
Městská policie – počet zaměstnanců 47
Technické služby – počet zaměstnanců 24
Celkem 181 zaměstnanců
(bez Městské policie Břeclav a Technických služeb).
Městský úřad
Břeclav

Starosta

Útvar
interního

Tajemník

auditu

Odbor ekonomický

Oddělení
účetnictví

Oddělení rozpočtu
a místních
poplatků

Oddělení školství
a příspěvkových
organizací

Oddělení
majetkové

Oddělení
správy
nemovitostí

Odbor stavební
a životního
prostředí

činností
Oddělení
dokladů,
evidence
obyvatel
a matrik

Oddělení
dopravy
a přestukového
řízení

Oddělení
Oddělení
obecní
živnostenský
úřad

Oddělení

Oddělení úřadu
územního
plánování
Úsek kontroly

OSPOD

Úsek dopravy

Úsek registrace

Sociální
věci

hospodářství
Úsek evidence
vozidel
Úsek
občanských
přestupků

Úsek radar
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stavební úřad

sociálních
věcí

Úsek
dopravních
přestupků

a silničního

2. místostarosta

Manažerka
kvality

Odbor správních

Odbor majetkový

Oddělení
investic

1. místostarosta

Projekt
Komplexn
í podpora
sociálního
začleňová
ní

Odbor kanceláře
tajemníka

Oddělení
právní
Oddělení
informatiky
Oddělení
vnitřní

Oddělení
vodního
hospodářství,
ovzduší
a památkové
péče

Oddělení
zemědělství
a ochrany
přírody

správy
Oddělení
rozvoje
Oddělení
sekretariátu
starosty

Zastupitelstvo města Břeclavi
Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo, které má 27 členů. Zastupitelstvo projednává a schvaluje návrhy rady města (9 členů), kontrolního a finančního výboru.
V roce 2020 pracovalo městské zastupitelstvo v tomto složení:
MLADÍ A NEKLIDNÍ: Bc. Jakub Matuška, Mgr. Petr Vlasák, Mgr. Ondřej Ďuriš, Mgr. Karolína Laubová,
Mgr. Petr Škoda, Ing. Magda Lengálová.
PRO REGION: Ing. Pavel Dominik, Mgr. Zdeněk Janíček, Milan Pospíšil, Olga Kelemenová, Ing. Jaroslav
Votava.
ANO 2011: Bc. Svatopluk Pěček, Mgr. Milan Klim, Milan Vojta MBA, M.A., Ing. Petr Dlouhý.
ČSSD: Ing. Jaroslav Válka, Ing. Zdeněk Urban, Mgr. Zbyněk Chlumecký.
NAŠE BŘECLAV: Ing. Luboš Krátký, Ing. et Ing. Filip Šálek.
KDU-ČSL: Ing. Marcela Pardovská, Mgr. Richard Zemánek.
KSČM: Dagmar Švendová BA, LL.M., JUDr. Hana Dědová.
SPOLU PRO BŘECLAV (ODS, TOP 09 a SVOBODNÍ): PhDr. Evženie Klanicová, Ing. František Zugar.
SPD: Bc. Karel Kříž, LL.M.

Rada města Břeclavi
Starosta:
Místostarostové:
Radní:

Bc. Svatopluk Pěček (ANO 2011)
Bc. Jakub Matuška (Mladí a Neklidní), Mgr. Richard Zemánek (KDU-ČSL)
Ing. Petr Dlouhý a Mgr. Milan Klim (oba ANO), Mgr. Ondřej Ďuriš, Mgr. Petr
Vlasák (oba Mladí a Neklidní), Ing. František Zugar (Společně pro Břeclav) a Ing.
Marcela Pardovská (KDU-ČSL).
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Výbory Zastupitelstva města Břeclavi
Zastupitelstvo města zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory kontrolní a finanční. V roce
2019 pracovaly výbory v následujícím složení:
Výbor kontrolní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Ing. Pavel Dominik
Ing. Luboš Krátký
JUDr. Hana Dědová, Vít Kouřil, Bc. Karel Kříž LL.M, Ing. Magda Lengálová, Ing.
Martin Marták, Mgr. Martin Trojan B.Sc., Ing. Zdeněk Urban
Ing. Dana Šebestíková

Výbor finanční
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Tajemník:

Mgr. Ondřej Ďuriš
Viktor Sevský
Bc. Pavel Bertók, Milan Pospíšil, Ing. Zdeněk Urban, Mgr. Ivan Čech, Ing. et Ing.
Filip Šálek, Milan Vojta MBA, M.A., Ing, Marek Baránek, Ing. Saskia Hyklová,
Dagmar Švendová BA, LLM.
Ing. Martin Černý

Komise Rady města Břeclavi
Iniciativními a poradními orgány rady města jsou komise, které se scházejí několikrát ročně. V roce
2020 pracovaly v tomto složení:

Komise rozvoje a územního plánování
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Ing. Tomáš Frýdek
Aleš Slezák
Jiří Třináctý DiS., JUDr. Jaroslav Baťka, Ing. arch. Jiří Zálešák, Ing. Pavel
Halady, Ing. Jiří Ciprys, Tomáš Zapletal, Ing. Jaroslav Válka

Tajemník:

Mgr. Petra Hroudná

Komise cestovního ruchu
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Ing. Luboš Krátký
Lukáš Makovec
Ivo Maděryč, Libor Nazarčuk, Mgr. Stanislav Hošek, Jaroslava Fryštáková, Mojmír Mareček, Šimon Mišurec, Bc. Petr Holobrádek
Edita Rišicová

7

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

Mgr. Karolína Laubová
Bc. Jarmila Pěčková
Lenka Kalická, Adriana Lehutová, Vendula Baťková, PhDr. Marie Jandová, Luděk Jaslovský, Vít Jonáš, Olga Kelemenová
Ing. Jana Matušinová

Komise dopravní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Ing. et. Ing. Filip Šálek
Ing. Bořek Zvědělík
Pavel Kučera, Rudolf Vašek, Milada Volejníková, Martin Mlčoušek, Bc.
Miloslav Šalé, Miroslav Loučka, Ing. František Zugar
JUDr. Josef Darmovzal

Komise sportovní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Milan Pospíšil
Ing. Martin Marták
Bc. Ivan Dvořák, Mgr. Josef Ošmera, Libor Peřina, Ing. Magda Lengálová, Vlastimil Kubát, Zdeněk Zbořil, Mgr. Zbyněk Chlumecký
Ing. Markéta Sýkorová

Komise kulturní
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

PhDr. Evženie Klanicová
František Schulz
JUDr. Hana Dědová, Ing. Petr Dlouhý, PhDr. Karel Křivánek, MgA Pavel
Semek, Mgr. Ivan Čech, Mgr. Petr Vlasák, Ing. Dušan Fikr
Radka Kobrová

Komise seniorů
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Tajemník:

Zdeněk Němec
Michal Uher
MVDr. Ivana Laucká, Ing. Dymo Piškula, Milan Vojta MBA, M.A., Marie
Fatěnová, PhDr. Milan Urban, Radka Čapková, Ludmila Teturová, Ladislava Procházková, Olga Karlínová, Mgr. Zdeněk Janíček, Miroslav Jaššo
Bc. Jarmila Šmídová

Komise majetková
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Ing. Tomáš Frýdek
Bc. Iva Klimovičová
Ing. Zdeněk Urban, Vladimír Tauchman, Bc. Karel Kříž LL.M, Martina
Mrázová, Ing. Vlastimil Krmíček, Martin Florus, Aleš Mlátilík
Bc. Simona Michalovičová
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Komise školská
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Tajemník:

PhDr. Leo Čuda
nezvolen
Mgr. Ivana Filipská, Michaela Karanov, Mgr. Dagmar Poláchová, Mgr.
Gejza Pástor, Mgr. Jana Smolíková, Ing. Saskia Hyklová, Mgr. Petr
Škoda, Mgr. Milan Klim
Radka Kobrová

Komise životního prostředí
Předseda:
Místopředseda:
Členové:
Tajemník:

Mgr. Milan Klim
Doc. RNDr. Jakub Těšitel Ph.D
Dagmar Košutová, Ing. Marie Loučková, Bc. Ivan Filipský, Ing. et Ing.
Filip Šálek, Jana Šlancarová, Filip Texl, Karel Kříž
Ing. Miroslava Hanáčková

Vyhlášky a nařízení
Zastupitelstvo města v roce 2020 schválilo tyto obecně závazné vyhlášky a nařízení města:
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 1/2020 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 2/2020 o vymezení doby nočního klidu
Nařízení města Břeclavi č. 3/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
Nařízení města Břeclavi č. 4/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 5/2020 o vymezení doby nočního klidu
Nařízení města Břeclavi č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užit ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
Nařízení města č. 7/2020, kterým se mění Tržní řád
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 8/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška města Břeclavi č. 10/2020, o místním poplatku z pobytu
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Nejdůležitější události roku 2020
LEDEN
Nový rok zahájil ohňostroj
Tisíce návštěvníků dorazily 1. ledna podvečer k Rákosníčkovu hřišti, kde společně s městem Břeclav a
břeclavským muzeem symbolicky oslavily vstup do roku 2020. Novoroční ohňostroj se v Břeclavi konal
již potřetí a ohlasy na něj byly veskrze pozitivní. Město zvolilo novoroční termín mimo jiné proto, aby
si ohňostroj mohly užít především děti.
První české miminko se narodilo v Břeclavi
Nepočkala ani minutu. Malá Laura Fabičovicová se v břeclavské porodnici stala prvním miminkem v
republice v roce 2020. Narodila se necelou minutu (přesně 58 vteřin) po půlnoci. „Porod byl spontánní,
vše bylo v pořádku a malá Laura má 50 cm a 3 160 gramů, obě jsou s maminkou v pořádku,“ prozradil
ředitel Nemocnice Břeclav Petr Baťka. Malou Lauru a její maminku navštívil v Nemocnici Břeclav i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek. Protože Lauřini rodiče bydlí ve Valticích, prvním břeclavským občánkem v roce 2020 se stala Anna Truksová, která se narodila 2. ledna. Šťastným rodičům přišel pogratulovat i břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
Začal fungovat nový systém třídění odpadů
Od 1. ledna 2020 začal fungovat nový Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství
(MESOH). Všechny domácnosti v Břeclavi se mohly přihlásit ke svým odpadovým účtům a postupně
získávat body, které jim na konci roku zajistí slevu z poplatku za odpad. Třídění podle nového systému
se týkalo plastu a papíru. Lidé bydlící v bytových domech třídili stejně jako dosud do kontejnerů na
plast a papír, které měli u svých domů. Tyto kontejnery byly nově označeny čárovými kódy a čísly. Tato
čísla pak nahlásili obyvatelé domů do svých odpadových účtů. Obyvatelé rodinných domů mohli plast
a papír třídit do pytlů nebo krabic, které byly v pravidelných svozových dnech odváženy přímo od jejich
domů.
Výtěžek ze svařáku a polévky pomohl autistickým dětem
Vedení břeclavské radnice předalo zástupkyním spolku Modrá vážka šek s výtěžkem ze Starostova svařáku a Místostarostovy polévky, který lidé darovali v rámci akce Břeclavské Vánoce. Modrá vážka sdružuje rodiče autistů z Břeclavi a okolí, děti s autismem a lidi, kteří se o autismus zajímají. Finance ve výši
48 868 korun byly použity na volnočasové aktivity dětí s autismem.
Skončila rekonstrukce výpravní budovy
Téměř 70 milionů stály opravy a úpravy výpravní budovy břeclavského nádraží, které se svým vnějším
vzhledem vrátilo k podobě z konce 19. století. Útroby budovy však byly samozřejmě moderní. Kromě
výrazných úprav interiéru přibyla také přístavba spojovacího koridoru mezi odbavovací halou a autobusovým nádražím. Rozsáhlé opravy začaly v únoru 2018 a skončily v závěru roku 2019. Kromě provozních míst pro cestující, jako jsou třeba pokladny a čekárny, má v budově prostor i služebna ostrahy a
policie, nové muzeum železniční historie nebo posudkoví lékaři České správy sociálního zabezpečení.
Tříkrálový průvod prošel městem
Tři králové, které ztvárnili starosta města Svatopluk Pěček, místostarosta Richard Zemánek a ředitel
oblastní charity Josef Gajdoš, šli v čele tradičního průvodu, kterým byla zahájena Tříkrálová sbírka. Až
do 14. ledna navštěvovali tříkráloví koledníci Břeclavany s prosbou o dar lidem v nouzi. A Břeclavané
byli i tento rok štědří – přispěli částkou přesahující čtvrt milionu. Tříkráloví koledníci tak vybrali o 50
tisíc korun více než v loňském roce. Výtěžek ze Tříkrálové sbírky byl použit na rozvoj domácí hospicové
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péče, dále na rozvoj charitního projektu, který pomáhá lidem v nouzi, ale také na rozvoj dobrovolnických farních charit a práci s dobrovolníky, v neposlední řadě pak na rozvoj krizového dobrovolnického
centra a podporu programů primární prevence ve školách.

Poděkování za 40 let práce v Domově seniorů
Už 40 let pečuje o seniory jako zdravotní sestra v Domově seniorů Břeclav Božena Piskatá. V lednu za
to vitální, ženu, které v týmu pracovníků Domova seniorů nikdo neřekne jinak než Bobina, ocenil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška. „Čtyřicet let strávených v sociálních službách péčí o seniory, to je
opravdu chvályhodné. Paní Piskaté, tedy Bobině, přeji do dalších let mnoho energie a sil,“ popřál místostarosta a k "jubileu" jí přidal dárkový koš plný pochutin.

ÚNOR
Zastupitelé rozdělili dotace
O rozdělení dotací pro oblast tělovýchovy a sportu, kultury a sociálních služeb rozhodli ve středu 5.
února členové Zastupitelstva města Břeclav. Z rozpočtu bylo na městské dotace na rok 2020 vyčleněno
celkem 21.350.000 Kč. Nyní bylo z rozpočtu na rok 2020 do městských dotací rozděleno 18.162.691 Kč.
Dotace na svou činnost dostali všichni žadatelé tentokrát výrazně dříve než v předchozích letech a zastupitelstvo o nich rozhodlo už na svém prvním zasedání v roce 2020. Důvodem byla změna v termínech pro odevzdání žádostí. Žádosti mohli žadatelé podávat do 15. listopadu loňského roku, což celý
proces výrazně urychlilo. Podmínkou pro podání žádostí v tomto termínu bylo odevzdání vyúčtování
dotací za uplynulý rok 2019.
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Baterkománie pomohla Markétce
Městský úřad Břeclav se v roce 2019 zapojil do soutěže Baterkománie, která se setkala s velkým zájmem Břeclavanů. Do sběrných nádob na radnici se vybraly téměř tři tuny použitých baterií. Břeclav
tak obsadila třetí místo v Jihomoravském kraji a získala finanční prémii 20 000 korun. Už od začátku
soutěže bylo rozhodnuto, že případná výhra poputuje jako pomoc k Markétce z Charvátské Nové Vsi,
která trpí dětskou mozkovou obrnou. V pátek
7. února starosta města Svatopluk Pěček společně s Kristýnou Uhrovou z odboru životního
prostředí předal rodičům Markétky šek na 20
000 korun a zároveň jim sdělil, že rada města
jim schválila finanční dar ve stejné výši. Poděkování za výborný výsledek v Baterkománii
patřilo také žákům ZŠ Kupkova, ZŠ J. Noháče,
ZŠ a MŠ Slovácká a ZŠ Kpt. Nálepky, kteří se do
soutěže zapojili prostřednictvím Zdravého
města Břeclav.

Břeclavská obřadní síň excelovala v Rigips Trophy
V národním kole soutěže Rigips Trophy, která oceňuje kvalitu řemeslného zpracování sádrokartonu,
excelovala břeclavská smuteční obřadní síň, postavená podle plánů Ing. arch. Libora Foukala. Soutěžila
přitom s více než 50 objekty z celého Česka. Mezi přihlášenými byly rozmanité projekty, od hotelů,
obchodních center až po sportovní a kulturní zařízení nebo i rodinné domy. Odborná porota hodnotila
originalitu, ale také technologickou a technickou úroveň. Obřadní síň zvítězila nejen v kategorii „společenské a kulturní zařízení“, ale vyhrála také hlavní cenu. Díky tomu získala stavba právo reprezentovat
Českou republiku v mezinárodním kole, které se uskutečnilo 3. dubna 2020 v Aténách. Obřadní síň
navíc získala i cenu za technickou náročnost, jako nejlepší stavbu ji ocenila také laická veřejnost.
Začala oprava kanalizace na ulici Hlavní
Opravy kanalizace na ulici Hlavní v Břeclavi-Poštorné byly zahájeny v pondělí 17. února 2020. Postupně
byl pro chodce uzavřen chodník mezi domy s orientačními čísly 91 – 87, vždy o délce maximálně 10
metrů. Silniční doprava na této velmi frekventované ulici nebyla přerušena.
Na radnici ocenili dárce krve
Zástupci Českého červeného kříže, transfúzní stanice Břeclav a města Břeclav ve čtvrtek 20. února ve
velké zasedací místnosti břeclavské radnice předali sedmi desítkám bezpříspěvkových dárců krve stříbrné a zlaté Jánského plakety. "Rád bych vyjádřil svůj obdiv a respekt za to, co děláte," přivítal na dárce
na radnici tajemník městského úřadu Ivan Kejík. K poděkování se přidala i primářka hematologickotransfuzního oddělení břeclavské nemocnice Renata Kelnarová: "Stříbrná plaketa za 20 odběrů představuje téměř 10 litrů krve, zlatá 20 litrů. Je úžasné, že v dnešní době je někdo ochotný nezištně něco
udělat pro druhé."
Unikátní nález na břeclavském zámku
Archeologický průzkum břeclavského zámku přinesl v polovině února další unikátní nález. V základech
tisíc let staré hradby totiž archeologové nalezli pozůstatky tří lidí. Kostry lidí byly nalezeny v těsné blízkosti a v extrémních pozicích. „Nález nasvědčuje tomu, že ti lidé mohli být svázáni. Rovněž lze předpokládat násilnou smrt. I přesto, že někdy kolem roku 1050 už v oblasti bylo křesťanství, celá věc působí
jako rituální zvyk. Pohanské zvyky někde přetrvávaly ještě dlouho po zavedení křesťanství. Zatím jde o
hypotézy, které budeme podrobovat společně s dalšími odborníky zkoumání. Nicméně už teď je jasné,
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že jde minimálně z celorepublikového pohledu o skutečně vzácný nález,“ vysvětlil Miroslav Dejmal z
brněnské společnosti Archaia, která ve spolupráci s břeclavským muzeem prováděla průzkumu zámku.
Na archeology následně čekal maraton dokumentování nálezu a genetický rozbor kostí.

Zmizely dvě zchátralé budovy
Budova bývalé mateřské školy v ulici Na Pěšině a diskotéky s restaurací Miami v Lidické ulici v Břeclavi
z mapy města definitivně zmizely na konci února. Soukromí investoři plánovali na místech zbořených
budov postavit nové bytové domy.
K chřipkové epidemii se přidal strach z koronaviru
V polovině února dosáhl počet chřipek a dalších respiračních infekcí v Jihomoravském kraji hranice
epidemie. Podle informací Krajské hygienické stanice Brno byl v 9. kalendářním týdnu na území Jihomoravského kraje oproti minulému týdnu pozorován mírný vzestup nemocnosti akutních respiračních
infekcí o 9,4 % na aktuální hodnotu 1.641 nemocných/100 000 obyvatel. Od začátku sezóny bylo v
Jihomoravském kraji zaznamenáno celkem 11 případů chřipky s velmi závažným průběhem, z nichž dva
skončily úmrtím.
Mezi obyvateli se začal také šířit strach z nákazy novým koronavirem, pocházejícím z Číny. V Evropě se
hlavním ohniskem nákazy stala severní Itálie, kam během února mířili na dovolenou tisíce Čechů. První
tři případy nákazy koronavirem v ČR se objevily 1. března v Praze.
Nedostatkovým zbožím se staly roušky, respirátory a dezinfekční gely, někteří lidé podlehli tlaku médií
a začali nakupovat zásoby trvanlivých potravin.
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BŘEZEN
Začala výstavba cyklostezky na Bratislavské ulici
Od 10. března 2020 byla částečně omezena doprava na ulici Bratislavská z důvodu zahájení výstavby
cyklostezky a chodníku. Sdružená komunikace pro chodce a cyklisty byla naplánována od železničního
podjezdu po odbočku na Pohansko a navázala na již dříve vybudované úseky kolem pošty, v ulicích
Stromořadní a Na Zahradách.
Začaly opravy chodníků ve dvou ulicích
V březnu začaly opravy chodníků v ulicích Jana Černého a Mahenova. Cílem úprav byl bezbariérový
chodník, včetně úprav vjezdů. Začátek úseku na ulici Jana Černého navazoval na již opravenou část
chodníku na ulici Fibichova. Chodníky byly opraveny po obou stranách komunikace v úseku dlouhém
asi 700 m.
Město se pustilo do opravy
zámecké věže
Břeclavská radnice zahájila opravu jižní
věže zámku, která byla v havarijním
stavu. Po stratigrafickém průzkumu v
průběhu března začaly samotné stavební
práce. Součástí revitalizace věže byla
oprava omítek i sanace zdí. Téměř půl milionu břeclavská radnice získala z dotací
Havarijního programu ministerstva kultury, o dalšího půl milionu požádala Jihomoravský kraj. Zbylou částku financovalo
město ze svého rozpočtu. Celkem byla revitalizace jižní věže vyčíslena na 5,765 milionu korun.

Koronavirus uzavřel školy a zrušil hromadné akce
Bezpečnostní rada státu vzhledem k vývoji epidemie koronaviru COVID-19 v Evropě rozhodla o mimořádných opatřeních. S účinností od úterý 10. 3. 2020 od 18.00 hodin byly zakázány divadelní, hudební,
filmová a další umělecká představení, stejně jako sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční,
tradiční a jim podobné akce, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak
soukromé, přesahující ve stejnou chvíli 100 osob. Zákaz se nevztahoval na schůze, zasedání a podobné
akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných, nebo soukromých osob, které
se konají na základě zákona. Současně se od středy 11. března zavřely základní, střední, vyšší odborné
školy a vysoké školy. Na některých hranicích v ČR začaly namátkové kontroly osob s podezřením na
nákazu. Kontroly byly zavedeny i v mezinárodních rychlících. Od úterý 10. března stát také zakázal návštěvy na lůžkových odděleních nemocnic a v domovech seniorů.
Vláda vyhlásila na území celého státu nouzový stav
Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky
od čtvrtka 12. března od 14 hodin. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů.
Od pátku 13. března od 6.00 byly plošně zakázány veškeré akce, na kterých bylo více než 30 osob.
Opatření se vztahovalo na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další
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akce. Lidé také nemohli od pátku 13. března do veškerých zábavních zařízení, do posiloven, solárií,
provozoven wellness služeb, na sportoviště či koupaliště.
Byl zakázán také pobyt v restauracích a hospodách mezi 20.00–6.00. Úplný zákaz platil pro provozovny,
které poskytovaly stravovací služby v nákupních centrech. Vláda také rozšířila zákaz výuky o základní
umělecké školy.
Tereza Břeclav uzavřela sportoviště
Na základě vyhlášení nouzového stavu a následného zákazu přítomnosti veřejnosti na sportovištích
příspěvková organizace Tereza Břeclav uzavřela svá sportoviště - krytý bazén, letní koupaliště, zimní
stadion a fotbalové areály v Ch. N. Vsi a v Poštorné.
Město Břeclav přijalo protiepidemická opatření
Vzhledem k riziku nákazy koronavirem městský úřad v pátek 13. března vyzval občany, aby maximálně
omezili návštěvy radnice. Pokud to bylo možné, měli občané komunikovat s úředníky telefonicky nebo
prostřednictvím elektronické pošty, platby poplatků realizovat bezhotovostně.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byly v Břeclavi uzavřeny všechny základní školy, sportoviště
ve správě města (pro kluby i veřejnost), městská knihovna a byly zakázány návštěvy v Domově seniorů.
Dále byly uzavřeny všechny výstavy a stálé expozice v objektech Městského muzea a galerie Břeclav.
Začal platit zákaz poskytování a pronájmů tělocvičen základních škol, zákaz výpůjčky a pronájmů přednáškových, jednacích nebo konferenčních sálů ve všech budovách ve správě města.
Zasedl krizový štáb ORP Břeclav
Bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu dne 12. 3. 2020 svolal starosta města jednání, kterého
se zúčastnili oba místostarostové, tajemník úřadu, referent bezpečnosti státu, vedoucí odboru ekonomického a ředitel příspěvkové organizace Tereza Břeclav. Bylo rozhodnuto o svolání krizového štábu
ORP Břeclav na pondělí 16. března. Krizový štáb schválil zřízení stálé pracovní skupiny ve složení: starosta a místostarostové Břeclavi, tajemník MÚ Břeclav, referent bezpečnosti státu MÚ Břeclav, velitel
MP Břeclav, vedoucí odboru ekonomického MÚ Břeclav. Skupina se scházela v pracovní dny vždy v 8.30
v kanceláři starosty. Další členové krizového štábu byli na jednání zváni podle aktuální potřeby.
Hlavní úkoly pracovní skupiny byly následující:
zajištění dodávek ochranných pomůcek a dezinfekce
zajištění provozu dětských skupin pro děti zaměstnanců úřadu, policie, městské policie, domova seniorů a zdravotníků
zajištění chodu MÚ Břeclav
informování veřejnosti
koordinace činnosti s obcemi z ORP
organizace dobrovolnické pomoci (nákupy a obědy pro seniory).
Hraniční přechod Poštorná-Reintal byl uzavřen
V souvislosti s nouzovým stavem byl hraniční přechod Poštorná–Reintal od soboty 14. března uzavřen.
Uzavřena byla také další místa v okolí Břeclavi, přes která bylo možno doposud hranice překročit (na
Bernhardsthal, Katzelsdorf). Nejblíže Břeclavi bylo možné překročit hranice s Rakouskem v Mikulově.
Osobám prokazatelně pravidelně překračujícím hranice bylo v časech od 5 do 23 h umožněno přejíždět
také přes přechod Valtice – Schrattenberg. Překročit hranici zde mohli pouze lidé, pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice s Českou republikou a osoby, které prokázaly důvody zvláštního zřetele.
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Vláda zavřela obchody a restaurace
Vláda ČR v rámci boje proti šíření koronaviru s účinností od 14. března 2020 od 6.00 hod. do dne 24.
března 2020 do 6.00 hod. zakázala maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou
několika vybraných druhů prodejen.
S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. byla také zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží
pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahoval na prodej mimo provozovnu stravovacích
služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez
vstupu do provozovny. Byl zakázán provoz heren a kasin.
Koronavirus se objevil i na Břeclavsku
Krajská hygienická stanice Brno v sobotu 14. března potvrdila, že byly potvrzeny první dva případy nákazy koronavirem na Břeclavsku. Jednalo se o muže ve věku do 30 let, kteří se měli nakazit na dovolené
v Itálii.
Město začalo organizovat dobrovolnickou pomoc
Město Břeclav začalo bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu hledat dobrovolníky, kteří byli
ochotní nějakým způsobem pomoct v nastalé krizi obyvatelům města – například přivézt seniorům jídlo
a nákup, vyvenčit jim psa nebo pohlídat děti zdravotním sestrám. Mezi prvními se nabídli členové organizace ADRA a břeclavští skauti.
Nakazil se i lékař nemocnice
Ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka v sobotu 14. března potvrdil, že jeden z lékařů byl pozitivně
testovaný na koronavirus. U všech zaměstnanců oddělení ARO byly provedeny testy. Poté, co se potvrdila nákaza koronavirem i u dalšího lékaře, zastavila Nemocnice Břeclav příjem pacientů na ARO a zastavila veškeré operace, mimo porodu císařským řezem. Během pondělí 16. března byla provedena
kontrolní vyšetření stávajících pacientů na ARO a poté byli převezeni do jiných zdravotnických zařízení.
S ostrahou hranic pomáhala i armáda
Po čtvrt století se do Břeclavi vrátili vojáci české armády. Dočasný domov zde od pondělí 16. března
našlo sedm desítek vojáků, kteří pomáhali policistům s ostrahou hranic se Slovenskem a Rakouskem.
Město poskytlo vojákům kapacitu ubytovny na zimním stadionu.
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Radnice omezila svůj provoz
V souvislosti s šířením koronaviru byl Městský úřad Břeclav nucen přijmout preventivní opatření. Od
pondělí 16. března bylo do budovy C ve dvoře (oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik, oddělení
dopravy a přestupkového řízení) možné v jednu dobu vpustit maximálně 15 osob. U vchodu kontrolovali zdravotní stav klientů strážníci městské policie s teploměry. Do hlavní budovy bylo vpouštěno maximálně 25 osob, rovněž zde prováděli strážníci kontroly. Do všech budov radnice byl veřejnosti umožněn vstup pouze v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00. Na chodbách byly umístěny přístroje na dezinfekci.
Vláda omezila volný pohyb osob
Vláda omezila s účinností od pondělí 16. března 0.00 do 24. března 6.00 kvůli dalšímu šíření nového
typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR. Omezení se nevztahovalo na cesty do zaměstnání, za účelem
podnikání, nezbytné cesty za blízkými, pro základní životní potřeby (nákup potravin, léků či hygienického zboží, krmiva pro zvířata) nebo do zdravotnických zařízení. Výjimku měly také cesty do zdravotnických zařízení, včetně nezbytného doprovodu. Lidé měli podle nařízení vlády v obchodech nebo na
poště udržovat odstup nejméně dva metry a upřednostnit bezhotovostní platební styk. Úřadům vláda
nařídila, aby své služby vykonávaly pouze v úřední dny a v maximálním rozsahu tří hodin. Českým občanům a cizincům s trvalým pobytem v ČR vláda zakázala od pondělí 16. března cestovat do zahraničí.
Výjimka platila pro osoby zaměstnané do 100 kilometrů od hranic. Cizinci od stejného termínu nesměli
vstupovat na území Česka, výjimkou byli lidé s trvalým pobytem v zemi a osoby, jejichž příjezd byl ve
státním zájmu.
Vláda nařídila povinné nošení roušek
Česká vláda schválila zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. Zákaz začal platit od 19.
března.
Město zajistilo roušky pro potřebné
V souvislosti s nedostatkem roušek
domluvila břeclavská radnice zhotovení několika tisíc ústenek u břeclavské firmy Hodonský. V úterý 17.
března odpoledne převzal starosta
Břeclavi Svatopluk Pěček společně s
místostarosty Jakubem Matuškou a
Richardem Zemánkem prvních 500
kusů, z nichž hned část věnovali řidičům autobusů společnosti Bors, záchranné službě či městské policii. Do
pátku 20. března bylo zhotoveno a
obratem rozdáno asi 3 000 roušek.
Břeclavská nemocnice zavřela oddělení ORL
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje ve čtvrtek 19. března potvrdila další dva případy onemocnění koronavirem v Břeclavi. Pozitivně byly testovány dvě zdravotní sestry břeclavské nemocnice.
Jedna z oddělení ARO, druhá z oddělení ORL. K již uzavřenému oddělení ARO se tak na doporučení
krajské hygieny přidalo i oddělení ORL.
Ekonomická opatření města v boji s koronavirem
Město Břeclav přijalo v souvislosti koronavirovou epidemií a následující ekonomická opatření:
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•

prodloužilo splatnost nájemného v městských bytech o 90 dní (toto opatření se vztahuje na
nájemné za měsíce březen, duben a květen 2020).
•
odpustilo 100 % nájmu nájemcům nebytových prostor města v provozovnách, kterých se dotýkají nařízení vlády o omezení provozu (nájemcům zůstala povinnost platit poplatky za energie
a služby).
•
odpustilo parkovné na celém území města po dobu trvání nouzového stavu
•
odpustilo 100 % nájmu za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje po dobu trvání
nouzového stavu (posezení a předzahrádky).
•
odsunulo splatnost místních poplatků za odpad do 31. 10. 2020
•
odsunulo splatnost místních poplatků za psy do 31. 10. 2020
Těmito opatřeními chtělo vedení města pomoci svým občanům při zvládání dopadů koronavirové krize.
Náklady na tato opatření byly předběžně vyčísleny na 4 miliony korun.
U nemocnice vyrostl odběrový stan
Na parkovišti u břeclavské nemocnice vyrostl v neděli 22. března stan
na odběr vzorků od občanů s podezřením na onemocnění koronavirem
SARS-Cov-2. Odběrové místo vzniklo
na základě rozhodnutí Krizového
štábu Jihomoravského kraje a jeho
provoz zajistila Nemocnice Břeclav.
Stan byl průjezdný a určený pouze
pro odběry z okénka osobního vozu,
aby byla omezena možná kontaminace okolí. V případě, že pacienti neměli k dispozici osobní automobil,
krajská hygienická stanice vyslala do
místa bydliště odběrovou sanitku.

DUBEN
Dezinfekce zastávek MHD
Břeclavská radnice zajistila dezinfekci zastávek MHD, autobusového nádraží, kontejnerových stání, laviček a dalších veřejných prostor. Dezinfekci prováděli v sobotu 11. dubna dobrovolní hasiči z Poštorné
a Staré Břeclavi společně s pracovníky Technických služeb.
Město Břeclav rovněž rozhodlo o zakoupení profesionálních ionizátorů (generátorů ozónu) k dezinfekci
vozidel, ale i jiných vnitřních prostor (např. učeben, sálů, knihovny, jídelny, provozovny stravování, pokoje domova seniorů…). Pro jejich obsluhu byli vyškoleni břeclavští dobrovolní hasiči. „Ionizátory můžeme využít i při dezinfekci větších vnitřních prostor nebo velkých vozidel. Ozon je uvnitř efektivnější
než klasická dezinfekce chemickými prostředky,“ vysvětlil velitel Městské policie Břeclav Stanislav Hrdlička.

18

Radní i zastupitelé města jednali on-line
Historicky první on-line jednání (prostřednictvím internetu) rady města proběhlo ve středu 8. dubna
2020. Stejným způsobem se konalo jednání Zastupitelstva města Břeclavi 22. dubna 2020. To se odehrálo ve výjimečném režimu. Projednávaly se výhradně body, které nešlo odložit - výběrové řízení na
hromadnou dopravu a aktualizace vyhlášek města o klidu, a také o pohybu psů. Záznam zastupitelstva
byl následně veřejnosti k dispozici včetně hlasování jednotlivých účastníků.
Dobrovolníci lahvovali dezinfekci
Patnáct set kusů čtvrt litrových lahviček s dezinfekcí Anti-COVID naplnili a označili štítky v prvních dubnových dnech břeclavští dobrovolníci. Lahvičky městu darovala společnost Kofola, dezinfekci radnice
pořídila z vlastních zdrojů. Přípravek Anti-COVID následně zamířil k potřebným (např. klientům Domova
s pečovatelskou službou aj.), občané si mohli vyzvednout dezinfekci v areálu Technických služeb a na
pobočkách městské knihovny v Charvátské Nové Vsi, Poštorné a Staré Břeclavi. Kromě dezinfekce si
lidé mohli v Technických službách vyzvednout také bavlněné roušky.

KVĚTEN
Radnice se rozhodla zachránit sousoší
Vedení břeclavské radnice se rozhodlo opravit sousoší, které stálo v předzahrádce domu na Lidické ulici
ve Staré Břeclavi. Majitelé rodinného domu, kde se socha nachází, se snažili hledat s vedením města
cestu k zachování památky. Společné východisko se našlo a sousoší se přestěhovalo do depozitáře
města ke kompletní obnově. Sousoší vybudovala na památku svých tří zesnulých dětí paní Rozálie
Černá, která žila po celý svůj život ve staré Břeclavi a zemřela v dubnu 1914. Nejedná se o památku,
ale vedení města chtělo pro další generace tento artefakt zachovat.
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Muži při výrobě drog ohrozili obyvatele domu
Záchranáři, hasiči a policisté vyjížděli v úterý 19. května v poledne k výbuchu plynu, který explodoval v
břeclavském bytovém domě v ulici Na Zahradách. Při výbuchu byly dvě osoby zraněny, na místě zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Tlaková vlna po výbuchu vyrazila okna i s rámy. Přivolaný
statik naštěstí konstatoval, že dům ani další byty vážněji poškozeny nejsou. Vyšetřování ukázalo, že
příčinou výbuchu byla neodborná manipulace při výrobě drog. Břeclavští asistenti prevence kriminality
Radek Danihel a Martin Šarközy byli v okamžiku exploze na obchůzce nedaleko bytového domu. Pomáhali koordinovat a evakuovat obyvatele domu. V jednom z bytů zaslechli volání o pomoc, tak se
rozhodli vykopnout dveře a dostat se dovnitř. Poté pomohli popáleným mužům, kteří byli v bytě. Vedení břeclavské radnice oba asistenty ocenilo a poděkovalo jim za jejich okamžitou reakci.
Sportoviště se opět otevřela
Dětská hřiště v Břeclavi se opět otevřela v pondělí 25. května 2020. Zpřístupněny byly také šatny a
zázemí sportovišť. Od 11. května probíhaly tréninky ve sportovních areálech nebo na zimním stadionu
s omezením počtu účastníků do 100 osob a nebylo možné využívat zázemí sportovišť.
Břeclavanům se nejvíc líbili borovicoví milenci
Také v roce 2020 mohli Břeclavané v tradiční anketě vybírat strom
roku. V nabídce byl tentokrát vzrostlý jírovec maďal v centru Zámeckého náměstí, majestátní dřezovec trojtrnný na Žerotínově ulici a do
sebe zapletená dvojice borovic na Nádražní ulici. Právě ta získala v anketě nejvíce hlasů a postoupila do celostátního kola.

Město rozjelo vysílání kabelové televize BV1
Město Břeclav zahájilo zkušební vysílání kabelové televize s názvem BV1. Občanům byl k dispozici další
komunikační kanál, kde mohli pohodlně získat aktuální informace z města Břeclavi. Vysílání kabelové
televize bylo možné najít také na internetu, na YouTube kanálu města. V první fázi zde byly jen textové
informace.

ČERVEN
Poslední kompenzační opatření k obchvatu byla dokončena
V závěru května se podařilo dokončit a zkolaudovat poslední z celkem pětadvaceti kompenzačních
opatření, nařízených jako náhrada za škody, které přírodě vzniknou při plánované výstavbě obchvatu.
Na kontrolu hradítek v Kančí oboře vyrazil 4. června ředitel brněnského závodu ŘSD Brno David Fiala
společně s břeclavským starostou Svatoplukem Pěčkem. „Trvalo asi čtyři roky, než jsme uzavřeli spor s
ekology. Velmi mě těší, že se nám podařilo zbudovat všech pětadvacet opatření,“ uvedl ředitel Fiala s
tím, že nyní se bude sledovat účinnost opatření v praxi.
Posledními kompenzačními opatřeními se stala hradítka, která budou uzavřena v době vypouštění Lednických rybníků a budou tak bránit zanášení sítě říčních ramen. „Posouváme se opět o významný krok
vpřed k výstavbě obchvatu. Na kompenzační opatření naváže nutný archeologický průzkum. Současně
se také bude řešit několik pozemků pod budoucím obchvatem, které si nárokují Lichtenštejnové. Vše
se ale vyvíjí dobrým směrem a věřím, že během dvou až tří let by již mohlo být vydáno stavební povolení,“ doplnil ředitele ŘSD břeclavský starosta Svatopluk Pěček.
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Začala další etapa oprav kina
Od pondělí 15. června 2020 začala další etapa oprav kina Koruna. V této etapě byla zahrnuta nová
střecha s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, včetně hromosvodu, a také vzduchotechnika a klimatizace. V sále byly nainstalovány klimatizační jednotky pro větší komfort návštěvníků kina. Opravy neovlivnily běžný provoz kina.
Břeclavanka oslavila stovku
Rovných sto let oslavila v červnu paní Matylda Künstlerová. V úterý 16. června jí k tomuto mimořádnému jubileu přišel poblahopřát i starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. "Překvapilo mě, jak je paní Künstlerová navzdory tomu vysokému věku neuvěřitelně vitální, dokáže se o sebe postarat, má zájem o
zajímavé filmy a pěkné písničky v televizi," vysekl jubilantce poklonu starosta. Paní Künstlerová je rodačkou z Přibic, její manžel pocházel z Hané a protože pracoval na dráze, dostali v roce 1952 byt v
Břeclavi. Třicet let, až do odchodu do penze, pracovala v oděvním závodě Šohaj a s jehlou a nití si
poradila i ve vysokém věku. I pana starostu přivítala v halence, kterou si sama ušila.

Hasiči vyzkoušeli protipovodňové zábrany
V sobotu 20. června se na dvoře radnice uskutečnilo cvičení dobrovolných hasičů ze Staré Břeclavi,
Poštorné a Moravského Žižkova, při kterém si vyzkoušeli montáž a demontáž protipovodňových mobilních stěn. Na dvoře postupně vyrostlo čtrnáct stěn naplněných vodu. Hasiči navzdory nepříznivému
deštivému počasí odvedli velmi dobrou práci a prokázali, že v případě potřeby jsou schopni ochránit
životy a majetky Břeclavanů.
Město poděkovalo dobrovolníkům
Pamětní medaile téměř 70 dobrovolníkům předali 26. června představitelé města Břeclavi na slavnostním setkání v prostorách břeclavské radnice. Osobní poděkování patřilo těm, kteří v době koronavirové
krize nezištně darovali městu respirátory, ochranné štíty, dezinfekce, šili roušky nebo zajišťovali nákupy
pro seniory. Pozváni byli dobrovolníci, nezaměstnaní nebo podnikatelé, kteří nabídli svoji pomoc v
době, kdy jí bylo nejvíce třeba. „Vážíme si všech, kteří přiložili ruku k dílu, a chceme jim za to poděkovat.
Také díky jejich nezištné aktivitě a pomoci jsme společně složité období zvládli. Byli jsme schopni táh-
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nout za jeden provaz a překonávat překážky, kterých nebylo málo,“ ocenili představitelé města nabídnutou pomoc. Děkovné pamětní medaile předali přítomným společně starosta Svatopluk Pěček a místostarostové Jakub Matuška a Richard Zemánek.

ČERVENEC
Ohrožení sysli našli nový domov na letišti
Dvacítku syslů obecných z brněnské ZOO vypustili v pondělí 20. července pracovníci Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK) na plochu břeclavského letiště do části, která není využívaná pro provoz
letadel. K několika málo jedincům, kteří se na ploše letiště již vyskytovali, tak přibyli noví nájemníci.
Právě letiště jsou totiž podle odborníků ideálním místem pro vysazování syslů, kteří ještě po druhé
světové válce byli označováni jako zemědělští škůdci. V posledních desetiletích se však z běžně vyskytujícího se sysla stal kriticky ohrožený druh. „Při provozu letiště kolonie syslů nikterak nepřekáží. Je
mimo dráhy a tak tu můžeme bez problému fungovat v symbióze,“ uvedl Libor Babák z břeclavského
Aeroklubu.
Radnice pozvala bojovníky proti koronaviru do oblak
Netradiční poděkování za pomoc v době koronaviru zvolilo v neděli 26. července vedení města. Na
speciální vyhlídkové lety nad Lednicko-Valtickým areálem (LVA) pozvalo více než padesát profesionálních zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních složek, sociálních služeb a dobrovolných i profesionálních hasičů.
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Elektrické rozvaděče se změnily v umělecká díla
Soutěž Zanech svou stopu ve veřejném prostoru,
kterou pořádala břeclavská radnice ve spolupráci
se Zdravým městem Břeclav a společností E.ON,
přinesl své ovoce a nevzhledné elektrické rozvaděče se změnily ve výtvarná díla. Po úspěšném
pilotním projektu, kdy studentky Julie Vojtková a
Alena Vanžurová zkrášlily rozvaděč v centru
města u Dyje, se proměny dočkal rozvaděč před
supermarketem Lidl. Břeclavská studentka Eliška
Procházková si jako motiv zvolila potraviny. „Oživení veřejného prostoru tímto způsobem vnímáme velice pozitivně a je skvělé, že podobně to
vidí i kolemjdoucí Břeclavané. Avokádo, banán
nebo jahody se navíc mezi obchody s potravinami
opravdu perfektně hodí,“ řekl břeclavský místostarosta Jakub Matuška. Další studentka Bára Helešicová na další z břeclavských rozvaděčů mezi ulicemi Husova a Nová) zvěčnila lidské oči, které mají symbolizovat rasy celého světa. Dagmar Benešová, Andrea Šindelářová a Eliška Ščuková oživily rozvaděč
na Záhumní ulici folklorními motivy, inspirovanými modrotiskem.
Na pěší zóně se mohli lidé ochladit
Vodovody a kanalizace Břeclav instalovaly po domluvě s břeclavskou radnicí na pěší zónu mlžítko. V
parných dnech se u něj zastavovaly stovky lidí denně. Jemná mlha, kterou zařízení vypouští, navíc velmi
šetří spotřebu vody. Při parném dni zaměstnanci Vodovodů a kanalizací Břeclav mlžítko ráno pustili a
večer vypnuli.
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SRPEN
Oprava kanalizace zkomplikovala dopravu v centru města
Havarijní stav více než stoleté kanalizační stoky v Břeclavi uzavřel od 4. srpna ulici v ulici 17. listopadu
pro automobilovou dopravu. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav byla nucena opravit kanalizaci,
která podle kamerových zkoušek již dosloužila. Vlivem koroze došlo k narušení statiky původního betonového pláště a extrémní námaha ze silniční dopravy by mohla znamenat zhroucení a propad vozovky. Bylo potřeba vyměnit celou poškozenou část stoky od kulturního domu ke kostelu Sv. Václava.
Břeclav získala více než 10 milionů na sociální projekty
Dotace ve výši deset a půl milionu korun získala Břeclav na sociální projekty. Úspěšné byly obě žádosti,
které město na ministerstvo práce a sociálních věcí podalo.
Dva miliony korun mířily na pokračování projektu Domovník-preventista, který funguje už od ledna
2018 v lokalitě Na Zahradách/Riegrova/Krátká. Vyškolení domovníci-preventisté budou dál zajišťovat
udržování pořádku a větší bezpečnost v oblasti.
Částkou osm a půl milionu korun byl podpořen nový projekt na podporu dlouhodobě nezaměstnaných
s názvem Odstraňování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi. Jednalo se o pomoc dlouhodobě nezaměstnaným, matkám vracejícím se po mateřské dovolené nebo osobám s nestabilním zaměstnáním.
Těmto skupinám měl projekt pomoci s orientací na trhu práce a získáním nových dovedností. Odborníci
jim pomohli se vzděláváním v oblasti počítačové gramotnosti, zlepšením komunikačních dovedností na
pracovišti a se získáním dalších potřebných znalostí z fungování pracovního trhu. Součástí projektu bylo
i vytvoření tréninkových pracovních míst v Technických službách. Těm úspěšným mělo pak být nabídnuto stálé pracovní místo v této organizaci.
K Tescu se dalo přijet i zadem
Ve Staré Břeclavi srovnali v prvním srpnovém týdnu pracovníci Technických služeb cestu pro pěší a
cyklisty za hasičskou zbrojnicí. Po částečném zpevnění povrchu asfaltovým recyklátem Břeclavany
cesta pohodlně dovedla do nákupní zóny u Tesca bez nutnosti využít frekventovanou Lidickou ulici.
Pro seniory začali vařit v nové kuchyni
Od srpna začal zkušební provozu nové přístavby břeclavského Domova seniorů. Domov seniorů tak
získal zázemí, které odpovídá potřebám a požadavkům 21. století. V prostorné a moderně vybavené
kuchyni byly vytvořeny oddělené sektory pro zpracování jednotlivých druhů potravin (např. maso, zelenina, pečivo), dostatečné skladovací kapacity včetně chladicích boxů. Přechod z původní kuchyně do
nové pracovníci domova úspěšně zvládli během jednoho dne.
V přízemí nové přístavby byla umístěna strojovna vzduchotechniky pro všechny objekty Domova seniorů, skladovací prostory, dílny a garáže. Ve druhém patře vznikly kanceláře pro pracovníky, kteří nepřicházejí do kontaktu s klienty. Pod nájezdem k nákladové rampě vznikla potřebná a zastíněná parkovací místa. Protože nebylo možné připojit ke stávající kanalizaci dešťovou vodu stékající z nové budovy a okolních prostor, vznikl na zahradě domova
retenční nádrž a ohrázovaný prostor (poldr), do
kterého dešťovka při dosažení určité hladiny v nádrži začne odtékat.
Finančně nejnákladnější akci tohoto volebního období byla slavnostně zahájena v červnu 2019. Vyšla
na sto milionů korun, 44 milionů získalo město z
dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.
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Radnice se zapojila do boje s komáry
Teplé počasí a zatopené louky v lužních lesích vytvořily na začátku měsíce srpna mimořádně příznivé
podmínky pro líhnutí dalších generací komárů. Břeclavská radnice se proto snažila zabránit komáří kalamitě. Vzhledem ke zvýšenému výskytu komářích larev v oblasti Soutoku a Pohanska město Břeclav
požádalo Krajský úřad Jihomoravského kraje o poskytnutí přípravku VectoBac z jeho zásob. V pondělí
10. srpna zaměstnanci oddělení zemědělství a ochrany přírody břeclavské radnice odvezli 100 kilogramů přípravku VectoBac na Polesí Soutok a lesníci okamžitě zahájili jeho aplikaci v oblasti Pohanska.
VectoBac je biologický selektivní přípravek, který na jiné organismy než komáří larvy nemá žádný vliv.
Sto kilogramů VectoBacu postačí k ošetření více než 150 hektarů vodních ploch. Již na začátku léta
poskytlo město lesákům 400 kg tohoto přípravku ze svých zásob a 50 kg pro ně získalo od krajského
úřadu.
Břeclav začala s revitalizací svých dětských hřišť
Maminkám s dětmi slouží ve všech městských částech celkem 22 dětských hřišť ve vlastnictví města.
Ta byla v průběhu srpna na základě výsledků odborné revize vyčištěna a opravena pracovníky Technických služeb, kteří provedli odplevelení a pročištění pískovišť, výměnu písku nebo opravili herní prvky.

ZÁŘÍ
Na nádraží vzniklo železniční muzeum
Zástupci Českých drah, Jihomoravského kraje a břeclavské radnice v nově zrekonstruované výpravní
budově břeclavského nádraží slavnostně otevřeli Muzeum železnice Břeclav. Starosta Svatopluk Pěček
navíc společně s polským protějškem Tomaszem Żakem odhalil pamětní desku připomínající příjezd
prvního vlaku do Českých zemí. Expozice ukazuje vliv železnice při formování města Břeclavi. Návštěvníky seznamuje se samotnou historií výstavby železnice břeclavského dopravního uzlu a břeclavského
nádraží. Součástí jsou modely vozů břeclavského depa, model parní lokomotivy Moravia a také autentické předměty z různých období. Veškeré informace byly zpracovány zajímavou a poutavou formou
za použití informačních technologií a interaktivních prvků.
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Vrátily se povinné roušky
Od 10. září se vrátila povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě. Tuto povinnost zavedlo ministerstvo zdravotnictví vydáním mimořádného opatření. Povinnost se nevztahovala
mj. na děti do dvou let věku, děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující
v dětské skupině, internáty a domovy mládeže, žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole, hospitalizované pacienty, zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, uživatele sociálních služeb
v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, zaměstnance po dobu, kdy vykonávají
práci na jednom místě, pracují-li ve vzdálenosti nejméně dva metry.
Začala úprava křižovatky tř. 1. máje a J. Skácela
Nevyhovující odbočovací pruh do Rakouska na
hlavní silnici mezi centrem města a Poštornou začalo 16. září opravovat Ředitelství silnic a dálnic.
Během oprav byla pro motoristy uzavřena ulice J.
Skácela. Práce na novém povrchu a dalších nutných úpravách pro bezpečnější provoz byly rozplánovány do tří etap a dokončeny měly být na začátku prosince. Součástí úprav byl také nový přechod a ostrůvek v ulici Fučíkova. Práce byly zorganizovány tak, aby byl hlavní tah vždy v obou směrech průjezdný.

ŘÍJEN
Vybrali Vína města Břeclavi
V pátek 2. října starosta města Svatopluk Pěček pogratuloval Rodinnému vinařství Břeclav a starobřeclavskému vinaři Josefu Mrázovi k získání titulu Víno města Břeclavi pro rok 2021. Letos se vybíralo z
rekordních 21 vzorků a pro příští rok budou Břeclav reprezentovat vína Zweigeltrebe, ročník 2017 (Josef Mráz) a Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2019 (Rodinné vinařství Břeclav).
Sestrou roku 2020 se stala Bronislava Kunová
Bronislava Kunová z Domova seniorů Břeclav si za svou obětavou celoživotní prací vysloužila ocenění
Sestra roku za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Cenu převzala za přítomnosti ministra zdravotnictví
Romana Prymuly z rukou Dagmar Havlové, jejíž nadace VIZE 97 akci Sestra roku zaštiťuje.
Začal platit nouzový stav
Od pondělí 5. října začal platit nouzový stav, který vláda vyhlásila na dobu 30 dnů. Vláda si od něj slibovala, že jí umožní snáze přijímat opatření a zajistit fungování zdravotnického systému, který byl kvůli
nárůstu nemoci COVID-19 místy přetížený. Na dva týdny se uzavřely střední školy v okresech, jež byly
na takzvaném koronavirovém semaforu, který značí míru rizika šíření nákazy, označeny červenou nebo
oranžovou barvou. To se týkalo i Břeclavska.
Na základních školách se 14 dnů učila hudební výchova bez zpěvu. Tělocvik na druhém stupni se měl
konat pouze venku. Na dva týdny byly zakázány hromadné akce uvnitř pro více než 10 lidí a akce venku
pro více než 20 lidí. Divadla a kina mohla dál hrát až pro 500 lidí, byly ale zakázány přestávky na občerstvení. Představení se zpěvem, tedy koncerty, opery či muzikály, nebyla povolena. Sportovní utkání se
konala bez diváků. V restauracích mohlo být od pondělí u jednoho stolu maximálně šest lidí. Už podle
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dřívějšího opatření ministerstva zdravotnictví také musely bary a restaurace zavírat ve 22.00. Do svých
prostor mohly vpustit jen tolik lidí, kolik mají míst k sezení. Počet lidí na církevních shromážděních
vláda omezila maximálně na 100 s dodržením rozestupů. Při církevních obřadech neměly zaznívat
zpěvy.
Vláda schválila další opatření proti šíření koronaviru
Vláda v pondělí 12. října schválila nové, přísnější opatření proti šíření koronavirové nákazy. Od půlnoci
na středu 14. října bylo zakázáno:
• Hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších
prostorech. Zákaz se vztahoval i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti.
• Pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
• Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté.
• Společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb (s výjimkou bydliště a mateřských škol).
• Poutě a podobné tradiční akce.
• Kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy.
• Provoz heren a kasin.
• Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech.
• Provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní.
• Návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.
• Provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním.
Břeclav pomohla ochránit hráz Moravy
Během středy 14. října došlo ke zvýšení hladiny na řece Moravě a reálně hrozilo nebezpečí, že voda přeteče přes hráz, která byla navíc v úseku mezi Lanžhotem a Tvrdonicemi snížená kvůli probíhající opravě. Průtok v řece
Moravě přesáhl 500 m3/s a byl předpoklad, že
se bude dále zvyšovat. Povodňová komise ORP
Břeclav proto rozhodla o použití protipovodňových stěn v nejkritičtějších místech. Dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavi za pomoci kolegů
z Podluží a profesionálních hasičů do pozdních večerních hodin stavěli protipovodňové stěny, které
měly zabránit nekontrolovanému rozlivu vody. Řeku se podařilo udržet v korytě i díky odpouštění vody
do lesů mezi Moravskou Novou vsí a Lanžhotem. Hladina postupně klesala, a tak mohli dobrovolní
hasiči protipovodňové stěny v sobotu 24. října opět demontovat.
V Domově seniorů se rozšířil koronavirus
Přes veškeré snahy a opatření se před druhou vlnou koronavirové epidemie nepodařilo ochránit Domov seniorů. Nákaza se rychle rozšířila mezi klienty i mezi personálem. V pondělí 26. října bylo nemocných 80 klientů a z důvodu nemoci či karantény vypadlo sedm desítek zaměstnanců. Domov seniorů
se opakovaně obracel na veřejnost s prosbou o dobrovolnickou výpomoc. Přihlásilo se několik desítek
dobrovolníků, někteří ale brzy zjistili, že náročnou práci nezvládnou. Přesto zůstal k dispozici dostatečný počet dobrovolníků, kteří pomohli zajistit péči o klienty domova.

27

Výskyt koronavirové nákazy se v říjnu dramaticky zvýšil
Ve druhé polovině října došlo i v Břeclavi k výraznému nárůstu osob s onemocněním COVID-19. Zatímco 12. října bylo evidováno jen 29 nakažených, na konci měsíce to bylo již 362 osob.
Začala platit přísnější opatření v boji proti nemoci COVID-19
Od středy 28. října se v Česku opět zpřísnila koronavirová opatření. Vláda nařídila noční zákaz vycházení
mezi 21. hodinou a 4:59 s výjimkou nezbytných cest. Výjimky z nočního zákazu vycházení se týkaly cest
do zaměstnání a zpět, cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, řešení krizové situace, ochrany zdraví,
veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
neodkladných cest z důvodu ochrany života, zdraví či majetku, venčení psa do 500 metrů od bydliště.
Vláda nařídila práci z domova všude tam, kde to povaha zaměstnání umožňuje. Zakázala také prodej
na tržištích a tržnicích i stánkový prodej. Maloobchodní prodejny musely mít celou neděli zavřeno. V
pondělí až sobotu musely obchody zavřít mezi 20. a 5. hodinou. Zavřít musela kasina, herny a sázkové
kanceláře.
Výjimku měly čerpací stanice, lékárny, prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, nádraží), prodejny ve zdravotnických zařízeních. Restaurace mohly i nadále prodávat přes okénko.
Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu
Vláda České republiky se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužila trvání nouzového stavu do 20.
listopadu 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu zůstala i nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

LISTOPAD
Město nabídlo novou aplikaci Břeclav v mobilu
Aplikace Břeclav v mobilu nabídla občanům všechny potřebné informace na jednom místě. Její součástí
se stala i možnost zaplatit parkovné mobilem. Břeclav v mobilu si zájemci mohli stáhnout od 1. listopadu 2020 do svých chytrých telefonů. Aplikace nabízela také rezervaci místa pro návštěvu úřadu, informace o dopravní situaci, aktuální informace z radnice i kalendář akcí ve městě, průvodce městem s
informacemi i zajímavosti o budovách, památkách a historii ve městě, agendu ztrát a nálezů, odkaz na
sociální sítě nebo elektronickou podobu měsíčníku Radnice, mapu kontejnerů na tříděný odpad, SOS
čísla na záchranku, policii, hasiče, městskou policii nebo plynaře.
Břeclav darovala nemocnici plicní ventilátor
Finanční dar v hodnotě bezmála čtvrt milionu korun na zakoupení plicního ventilátoru do břeclavské
nemocnice schválili na svém zasedání ve středu 4. listopadu zastupitelé Břeclavi. Vyhověli tak žádosti
ředitele břeclavské nemocnice Petra Baťky, který požádal o poskytnutí dotace na ventilátor starostu
města Svatopluka Pěčka. „Situace způsobená nemocí COVID-19 je vypjatá v mnoha nemocnicích a
Břeclav není výjimkou. Zatímco na začátku epidemie měla nemocnice ventilátorů dostatek, teď se situace rapidně změnila. Podle posledních informací asi třináct pacientů z téměř stovky aktuálně hospitalizovaných s nemocí COVID-19 v břeclavské nemocnici bojuje s těžším průběhem nemoci na lůžkách
JIP. Někteří z nich přitom potřebují ke své rekonvalescenci a návratu do běžného života právě plicní
ventilátor. Jsem proto opravdu velmi rád, že zastupitelé po mém apelu souhlasili s okamžitou finanční
pomocí břeclavské nemocnici,“ vyjádřil se břeclavský starosta.
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V Břeclavi se objevily knihobudky
V Břeclavi vyrostlo na podzim hned pět knihobudek, které instalovaly Technické služby. Lidé
si z nich mohli půjčit, nebo vzít knihu, která je
zaujala, nebo naopak do nich přinést své, již
nepotřebné knihy. S myšlenkou dostat do
Břeclavi knihobudky přišel už před časem břeclavský radní Petr Vlasák. Knihobudky byly instalovány u vstupu do parku kousek od gymnázia, u Cyklosféry, před Domem seniorů, u poštorenského kostela a u ZŠ Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi.
Nálezem roku byly vyhlášeny hradby pod břeclavským zámkem
Prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2020 v kategorii objev/nález roku získaly hradby z počátku 12. století pod břeclavským zámkem. Nález v podobném rozsahu v
českých zemích nemá v posledních letech obdoby. Odborná porota ocenila moderně vedený archeologický výzkum společností Archaia, který byl řádně zpracován a vědecky vyhodnocen.
Začalo testování klientů Domova seniorů
Testování na koronavirus v Domově seniorů Břeclav začalo ve středu 11. listopadu. Testováni byli klienti domova i zaměstnanci. Podle nařízení ministerstva zdravotnictví o pravidelném byli testováni klienti i personálu domovů každých pět dnů.
Zemřel farář Josef Ondráček
Ve středu 18. listopadu večer po krátké hospitalizaci zemřel v břeclavské nemocnici farář Josef
Ondráček. Na Štědrý den by oslavil 79 let.
Josef Ondráček se významně zasloužil o to, že v
Břeclavi od roku 1995 opět stojí kostel sv. Václava. Farářem v Břeclavi byl od roku 1978 do
roku 2017. V letech 1999-2014 zastával i funkci
děkana. Jako výpomocný duchovní v Břeclavi
sloužil až do své smrti. V létě roku 2020 vedení
města pozvalo otce Ondráčka na radnici, aby mu
vyjádřilo svůj vděk za to, co vše pro Břeclav během svého dlouhodobého působení udělal.
Břeclavská farnost zřídila před kostelem pietní
místo, kam Břeclavané nosili svíčky a kde se také
v neděli 22. listopadu uskutečnila společná venkovní modlitba zhruba 80 věřících.
Poslední rozloučení s otcem Josefem se uskutečnilo v sobotu 28. listopadu dopoledne. Poté byly
jeho ostatky převezeny do Blažovic, kde byly
uloženy do hrobu jeho rodiny.
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Jižní věž břeclavského zámku se dočkala opravy
V listopadu byla dokončena oprava jižní věže zámku, která byla v havarijním stavu a hrozila destrukce
některých částí. Z celkové investice zhruba 5,5 milionu získala břeclavská radnice 450 tisíc od ministerstva kultury. "V lednu 2021 budou vyhlášeny dotační výzvy z tzv. Norských fondů, kde se budeme ucházet o dotaci na obnovu části jižního křídla zámku," uvedl starosta města Svatopluk Pěček. Na jaře 2021
ještě budou do nově rekonstruované věže doplněna okna. "Jižní věž po opravě opravdu prohlédla. Rekonstrukci provázely problémy, které se bohužel u takových oprav běžně vyskytují. Bylo třeba například
sundat věžice, které byly v dezolátním stavu, a které bylo potřeba znovu odlít," uvedl starosta.
Počet koronavirových pacientů postupně klesal
Přelom října a listopadu byl v Břeclavi dobou maximálního výskytu nemoci COVID-19. První listopadový
den bylo evidováno 337 nemocných. V průběhu listopadu začal počet nakažených osob postupně klesat a v poslední den měsíce se ve statistice objevilo číslo 76.

PROSINEC
Nová přístavba Domova seniorů byla zkolaudována
V pátek 11. prosince byla zkolaudována největší investice města Břeclav v tomto volebním období.
Nová přístavba Domova seniorů stála přes 114,5 milionu korun. Město Břeclav vložilo do výstavby
téměř 71 milionů, získaná dotace z ministerstva práce a sociálních věcí byla bezmála 44 milionů korun
(43.905.340 Kč).
„V nové moderní kuchyni chystáme denně 200 snídaní a večeří a každý den vaříme asi 700 obědů.
Obědy připravujeme nejen pro klienty Domova seniorů, ale také pro Remedii a Charitu. Jídla rozvážíme
do výdejen pro seniory v Břeclavi, Poštorné i Charvátské Nové Vsi, a vozíme obědy také seniorům
domů. O tuto službu je velký zájem a denně takto rozvezeme asi 200 obědů,“ uvedla zástupkyně ředitele Domova seniorů Marcela Pardovská.
Oprava kanalizace v centru města skončila
Od soboty 12. prosince mohli řidiči projet centrem města bez omezení. Skončila totiž poslední
etapa čtyřměsíčních oprav havarijního stavu
více než stoleté kanalizační stoky na ulici 17. listopadu. Břeclavská kanalizační stoka byla vybudována v roce 1910. Vlivem extrémní zátěže ze
silniční dopravy a k poškození kanalizace hrozilo
její zhroucení a propad vozovky. Proto se společnost Vodovody a kanalizace Břeclav v zájmu
bezpečnosti rozhodl kanalizaci opravit. Opravy
byly rozloženy do pěti etap, které si vyžádaly
uzavírky ulice 17. listopadu a Náměstí T. G. Masaryka.
Začalo dobrovolné testování na COVID-19
Na základě opatření ministerstva zdravotnictví měli všichni občané od 16. prosince 2020 do 15. ledna
2021 možnost si nechat bezplatně provést test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-Z.
Testy byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Testovat se mohli zájemci i opakovaně, vždy jednou za pět dnů. Testování probíhalo i v nemocnici Břeclav, zájem o testy byl veliký.
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Zastupitelé schválili rozpočet města
Břeclavské zastupitelstvo schválilo 16. prosince rozpočet města na rok 2021. Rozpočet počítal s příjmy
ve výši 530.316.000 Kč a výdaji ve výši 600.998.000 Kč, takže rozpočtový schodek byl naplánován ve
výši 70.682.000 Kč. Splátky úvěrů činily 12 milionů korun. Do rozvojových investic směřovalo
101.049.000 Kč. Mezi hlavní skutečnosti, které ovlivnily sestavování rozpočtu, byla nejistota ohledně
pandemie COVID-19 a tzv. „daňový balíček 2021“, který schválila Poslanecká sněmovna. Ten obsahoval
mj. zrušení super hrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka. „V případě Města Břeclav znamená
toto rozhodnutí, že do rozpočtu dostaneme o 38 milionů korun méně. Balíček obsahuje také zvýšení
slevy na poplatníka, což pro nás znamená mínus dalších 23 milionů korun. Celkový dopad toho daňového balíčku by snížil příjmy města o 61 milionů korun,“ upřesnil situaci starosta Svatopluk Pěček. Mezi
hlavní investiční akce v roce 2021 patřila například rekonstrukce ZŠ Komenského, revitalizace zámku
Břeclav, druhá etapa revitalizace sídliště Jana Palacha, rekonstrukce veřejného osvětlení v Poštorné,
úprava náměstíčka před ZŠ Komenského v Poštorné. V rozpočtu nechybyěly ani další cyklostezky (Poštorná – stavidlo na Nové Dyji, další etapa cyklostezky na Bratislavské ulici).
Břeclav rozdělila na dotacích přes 24 milionů korun
Zastupitelstvo Města Břeclavi schválilo 16. prosince rozdělení dotací ve výši 24.180.000 korun. Dotační
programy z rozpočtu města pro sport, kulturu a sociální oblasti byly vyhlášeny na podzim a žádosti byly
přijímány a vyhodnoceny ještě před koncem roku. Vedení města zachovalo objem finančních prostředků i přes pandemii nemoci COVID-19, kvůli které došlo ke snížení daňových příjmů města.
Dotace byly rozděleny do devíti vyhlášených dotačních programů:
- Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu: 12.500.000 Kč.
- Podpora rozvoje v oblasti kultury: 2.700.000 Kč.
- Podpora činnosti v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi: 700.000 Kč.
- Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb v oblasti poskytování sociálních služeb
občanům ORP Břeclav: 1. kolo 3.600.000 Kč, 2. kolo 2.230.000 Kč.
- Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb: 800.000 Kč.
- Fond malých sociálních projektů: 350.000 Kč.
Na leden 2021 bylo ještě připraveno vyhlášení dotačních programů:
- Individuální dotace: 500.000 Kč.
- Podpora rozvoje cestovního ruchu: 300.000 Kč.
- Investiční dotace: 500.000 Kč.
Město odměnilo občany za třídění odpadu
Nový systém adresného třídění odpadů nabídla Břeclav občanům ve zkušebním provozu před rokem a
od 1. ledna měl lidé možnost sbírat tzv. EKO body za třídění. Ti, kteří se do tohoto systému zapojili,
získali na rok 2021 slevu z poplatku za odpady. Alespoň minimální aktivitu v rámci systému vyvinulo
2.877 domácností z celkového počtu 10.478 domácností v Břeclavi. „Břeclavané dlouhodobě odpovědně třídí a nyní za to byli poprvé odměněni. Předložil jsem zastupitelstvu návrh na udělení slevy za
jeden tzv. EKO bod ve výši pět korun. Znamená to, že ti nejlepší „třídiči“ získají slevu až 200 korun z
ročního poplatku,“ upřesnil místostarosta Jakub Matuška.
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 11. 12. 2019 rozpočet na rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 a 2022. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2020 v členění podle podrobné rozpočtové skladby.
V průběhu roku Rada města Břeclavi na základě zmocnění Zastupitelstva města Břeclavi schvalovala
rozpočtová opatření, podle kterých byl rozpočet upravován. Hospodaření města bylo průběžně vyhodnocováno a radě města byly předkládány měsíční rozbory hospodaření v členění podle jednotlivých
odborů (organizačních jednotek). Hospodaření bylo rovněž projednáváno pravidelně na zasedáních finančního výboru.
Rozpočtové příjmy roku 2020 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 712 590,20 tis.
Kč, celkové výdaje v objemu 743 855,40 tis. Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 31 265,20 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 683 920,70 tis. Kč nebyly naplněny o 28 669,50 tis. Kč a představují plnění
95,98 %. Skutečné výdaje činí 651 854,60 tis. Kč s plněním 87,63 % - nebyly tedy dočerpány o 92 000,80
tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření vykazuje přebytek ve výši 32 066,10 tis. Kč.
Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2020 bylo provedeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne 12. 7. 2019 společností AUDIT Brno spol. s r. o. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2020 do 31.
12. 2020 uvádí: "Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Břeclav jsme nezjistili
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 2020 jsme nezjistili žádné chyby nebo nedostatky.
Účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a
pasiv k 31. 12. 2020, výsledku hospodaření, peněžních toků a změn vlastního kapitálu za rok končící 31.
12. 2020, v souladu s českými účetními předpisy."
Plnění rozpočtu příjmů
Daňové příjmy celkem nebyly oproti upravenému rozpočtu naplněny o -18 851,10 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na neplnění měl výběr následujících daní a poplatků: sdílené daně celkem -18 260 tis. Kč, z
toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti -6 915 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 570 tis. Kč, daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby +1 048 tis. Kč, daň z přidané hodnoty -2 113 tis. Kč,
daň z příjmu právnických osob -9 710 tis. Kč, dále úhrada za dobývání nerostů -4 653 tis. Kč, odvody za
odnětí půdy za ZPF +2 129 tis. Kč, daň z hazardních her +2 366 tis. Kč, správní poplatky -1 350 tis. Kč,
daň z nemovitých věcí +1 196 tis. Kč.
Nedaňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny, a to o +925,30 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +437 tis. Kč (poplatky za parkování, služby
vztahující se k pronájmu byt. a nebyt. prostor, prodej urnových hrobů a míst v kolumbáriích), ostatní
příjmy z vlastní činnosti +358 tis. Kč, pronájem pozemků +337 tis. Kč, pronájmy ostatních nemovitostí
+2 317 tis. Kč, sankční platby -3 115 tis. Kč (pokuty za překročení rychlosti měřené radarem, pokutové
bloky), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +295 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy +104 tis. Kč.
Kapitálové příjmy celkem byly nedočerpány o -7 292,30 tis. Kč, především u následující položky: příjmy
z prodeje ostat, nemovitostí a jejich částí -12 727 tis. Kč a přečerpány u položky přijaté dary na pořízení
dlouhodobého majetku +120 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků +5 178 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku + 100 tis. Kč. Transfery-dotace přijaté celkem nebyly splněny
o -3 451,40 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -4 450 tis. Kč (aktivní politika zaměstnanosti pro obce - příspěvek od ÚP na VPP) a překročeny u
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položek: neinvestiční přijaté transfery od obcí +441 tis. Kč (veřejnoprávní smlouvy s obcemi), převody
z vlastních fondů +560 tis. Kč (depozitní účet- mzdové náklady SPOD).

Plnění rozpočtu výdajů
Neinvestiční - běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o -58 062,50 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z
toho zejména: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka -17 053 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů -20 391 tis. Kč (energie, služby telekomunikací, školení, cestovné, poradenské a právní služby, PHM apod.) z toho: opravy a udržování -3 796 tis. Kč, ostatní služby
- 7 188 tis. Kč (projektové dokumentace, služby bytového a nebytového hospodářství, územní plánování, nedočerpání projektu „Komplexní podpora soc. začleňování města Břeclav), dále u neinvestičních
transferů soukromoprávním subjektům -1 474 tis. Kč, neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům -849 tis. Kč, náhrad a ostatních transferů -652 tis. Kč (náhrady mezd v době nemoci, dary obyvatelstvu), nečerpaných rezerv a ostatních neinvestičních výdajů -17 607 tis. Kč.
Investiční - kapitálové výdaje celkem nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpaná částka činí
-33 938,30 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: programové vybavení -346 tis. Kč,
budovy-stavby-haly -27 215 tis. Kč, stroje - přístroje - zařízení -5 302 tis. Kč, výkup pozemků -996 tis.
Kč. Nečerpaná částka rozpočtu výdajů jak investičních tak neinvestičních však není ve všech případech
skutečnou úsporou. Zejména u stavebních akcí se jedná o časový nesoulad v realizaci a financování,
proto jsou nedokončené akce zařazovány do rozpočtu následujícího roku k dokončení a dofinancování.
Majetkové účasti Města Břeclav
Název společnosti
Podíl v %
TEPLO Břeclav, s. r. o. 100,00
MSK Břeclav, s. r. o.
31,00
HANTÁLY, a. s.
31,68
Vodovody a kanalizace
Vodovody a kanalizace 24,97

Nominální hodnota (tis. Kč)
200,00
377,00 (pořizovací cena)
2 620,00
121 877,00
188 157,00 (pořizovací cena)

OPRAVY A INVESTICE 2020
Přístavba Domova seniorů
Největší investiční akcí volebního období byla přístavba Domova seniorů Břeclav. Stavba byla zahájena
v červnu 2019 a dokončena v létě 2020. V sousedství stávající budovy domova vzniklo nové zázemí pro
technické a stravovací úseky. Dosavadní prostory byly nevyhovující jak po stránce technického stavu,
tak i s ohledem na objem činností a logistiku. Celá investice přes 114,5 milionu korun, 43,9 milionu
získalo město z dotace od ministerstva práce a sociálních věcí. Stavbu realizovalo Sdružení firem VW
WACHAL a.s. a VÁHOSTAV - SK a.s. se sídlem v Kroměříži.
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Břeclav ZŠ Slovácká - víceúčelové hřiště
Hřiště v areálu základní školy dostalo nový polyuretanový povrch. Opravu za 1 412 360 Kč vč. DPH zajistila firma Pavlacký s.r.o., Luhačovice.
Břeclav – ulice Sady 28. řijna, chodník a podélné parkovací stání
Předmětem veřejné zakázky byla novostavba podélného parkovacího stání a rekonstrukce chodníků a
parkoviště na ulici Sady 28. října. Rekonstrukce chodníku byla vyvolána nutností zvýšení bezpečnosti
chodců, rekonstrukce parkoviště měla za cíl změnit parkovací stání z šikmého na podélné. Zmenšil se
tak počet parkovacích míst, ale výrazně se zvýšila bezpečnost provozu. Dodavatelem byly Inženýrské
stavby Hodonín, s.r.o., které stavbu realizovaly za 2 615 790 Kč vč. DPH.

Cyklostezka – ul. Bratislavská – ul. Na Zahradách úsek
III – I. část, rekonstrukce veřejného osvětlení na ul.
Bratislavská
Již v závěru roku byla dokončena rekonstrukce Mládežnické ulice, na kterou na jaře 2020 navázala výstavba
další části cyklostezky podél ulice Bratislavská, od železničního podjezdu po odbočku na Pohansko. Na Bratislavské ulici byla také realizována rekonstrukce veřejného osvětlení. Celá investiční akce stála 13,85 milionu
korun. Městu se podařilo získat dotaci ve výši 4 320
640 Kč, zbytek byl uhrazen z městského rozpočtu.
Stavbu realizovala firma VHS Břeclav s.r.o.

Kino Koruna – Zateplení obvodového pláště - střecha, chlazení
Kino Koruna se dočkalo opravy střechy, která již nesplňovala tepelně-technické požadavky dle platných
norem, střešní konstrukce vykazovaly četné vady, rizikové detaily a pokročilou degradaci hydroizolační
vrstvy. Cílem stavebních úprav bylo zateplení obvodového pláště. Fasády budou v další etapě opatřeny
kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny s omítkou. V rámci této zakázky byla zateplena
větší část střech. Zbývající části střechy budou zatepleny současně se zateplováním fasády. Součástí
akce byla i úprava nuceného větrání včetně napojení silnoproudého přívodu elektro pro střešní vpusti
a chlazení sálu kina. Dodavatelem zakázky za 4 711 770 Kč vč. DPH byla firma H&B delta, s.r.o. Vsetín.
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Břeclav - chodníky ul. Mahenova a Jana Černého, veřejné osvětlení
Ulice Mahenova a Jana Černého získaly po obou stranách bezbariérové chodníky včetně úpravy vjezdů.
Celý úsek je dlouhý cca 700 m. Dodavatelem stavby byly Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., které nabídly cenu 2 216 720 Kč vč. DPH.

Zámek Břeclav - oprava koruny jižní věže
Součástí oprav jižní věže byla sanace zdi a
oprava omítek. Celková výše investice činila
5 334 270 korun, 450 tisíc zaplatilo ministerstvo kultury, zbytek město. V průběhu opravy
bylo potřeba sundat věžice, které byly v dezolátním stavu, a bylo je potřeba znovu odlít.
Práce provedla firma Monumente s.r.o., Prušánky.

Břeclav - Poštorná, ul. Hlavní, oprava kanalizace
V roce 2020 byla provedena oprava části stokové sítě v ulici Hlavní v Poštorné. Opravy byly navrženy
vzhledem k dopravnímu zatížení ulice v co možná největší míře bez výkopů. Zakázku získala firma
TRASKO BVT, s.r.o. za 3.096.233 Kč vč. DPH.
ZŠ Břeclav Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola – 1. stupeň – odborné učebny a výtah
V roce 2020 byla zahájeno budování odborných učeben v půdním prostoru a bezbariérové řešení celého objektu školy. Veřejnou zakázku za 22 397 975 Kč vč. DPH získala firma SBD spol. s r.o., Hodonín.
Akce bude dokončena v roce 2021.
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DOTACE ZÍSKANÉ V ROCE 2020
Název projektu
Zdroj čerpání
Ozelenění Břeclavi
MAS LVA (OPŽP)
Zámek - jižní věž
MK - Havarijní program
Dovybavení dopr. hřiště
Jihomoravský kraj
Zámek - arch. průzkum
Jihomoravský kraj
Zimní stadion - ozvučení,
tribuny a dokončení šaten
Jihomoravský kraj
Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova SFŽP
Přírod. zahrada MŠ Na Valtické SFŽP
Venkovní učebna ZŠ J. Noháče SFŽP
ZŠ Valtická, učebna pod nebem SFŽP
Cyklorikša
Nadace ČEZ
Rozvoj odborného vzdělávání
na ZŠ Břeclav, Komenského
MAS LVA (IROP)
Rozvoj odborného vzdělávání
na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 MAS LVA (IROP)
JSDH Stará Břeclav
MVČR
JSDH Poštorná
MVČR
Systém sběru odpadu
OPŽP
Záliv a přechod, ul. Lednická MAS LVA (IROP)
Břeclav - cyklostezka Včelínek MAS LVA (IROP)
Domovník - Preventista
MPSV - OP Zaměstnanost
Odstraňování bariér
při vstupu na trh práce
MPSV - OP Zaměstnanost
E-ÚŘAD Břeclav
MPSV - OP Zaměstnanost
Systém svozu odpadu
OPŽP
Systém sběru v Breclavi
OPŽP
Břeclav kompostuje!
OPŽP
EFEKT (výměna veř. osvětlení) MPO
Senior point Břeclav
JMK
Domovník preventista
MPSV
Výkon sociální práce
MPSV
OSPOD
MPSV
Asistenti prevence kriminality MPSV
Domovník preventista
MV ČR
Integrace cizinců v Břeclavi
MV ČR
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Dotace
2 767 944 Kč
450 000 Kč
84 000 Kč
200 000 Kč

Podíl města
2 196 328 Kč
1 549 982 Kč
21 000 Kč
311 104 Kč

1 300 000 Kč
468 625 Kč
440 559 Kč
459 557 Kč
466 076 Kč
80 000 Kč

1 633 800 Kč
82 699 Kč
112 941 Kč
115 033 Kč
114 434 Kč
122 000 Kč

4 261 020 Kč

233 944 Kč

2 500 000 Kč
2 800 Kč
1 600 Kč
1 699 493 Kč
1 082 594 Kč
6 781 627 Kč
1 895 958 Kč

628 478 Kč

7 749 249 Kč
6 521 208 Kč
506 899 Kč
1 641 066 Kč
6 422 983 Kč
656 195 Kč
81 000 Kč
568 787 Kč
1 322 830 Kč
7 191 300 Kč
1 597 792 Kč
222 315 Kč
499 901 Kč

407 855 Kč
343 221 Kč
1 520 698 Kč
289 600 Kč
1 133 468 Kč
656 195 Kč

306 687 Kč
255 811 Kč
356 928 Kč
99 787 Kč

DOTACE MĚSTA ROZDĚLENÉ V ROCE 2020
Dotace v oblasti podpory rozvoje kultury
Patchworkový klub Břeclav, z.s.
Římskokatolická farnost Břeclav
Ing. Lenka Žůrková
Československá obec legionářská, z.s.
Malovaný kraj, z.s.
Morava - spolek příznivců sport. tance
SK Stará Břeclav z.s.
SK Stará Břeclav z.s.
SK Stará Břeclav z.s.
DNS Břeclavánek z.s.
DNS Břeclavánek z.s.
DNS Břeclavánek z.s.
DNS Břeclavánek z.s.
DNS Břeclavánek z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
SK Poštorná-Koňaré, z.s.
Apalušáci Charvátská, z.s.
Apalušáci Charvátská, z.s.
Loutkové divadélko RADOST Břeclav
Národopisný soubor BŘECLAVAN, z.s.
Národopisný soubor BŘECLAVAN, z.s.
Actiwity DC z.s.
Actiwity DC z.s.
Actiwity DC z.s.
SK Charvatčané z.s.
SK Charvatčané z.s.
SK Charvatčané z.s.
SK Charvatčané z.s.
SK Charvatčané z.s.
SK Charvatčané z.s.
Duhovka - středisko volného času
IQ Roma servis, z.s.
Paměť Podluží, z.s.
MiniFolklor, z.s.
Old Stars Břeclav z.s.
GENA-G, o.p.s.

Patchwork-tvoření nejen pro radost
Průvodcovská služba v kostele sv. Václava
Soustředění tanečního studia N.C.O.D.
Činnost ČSOL - jednoty Břeclav v roce 2020
Vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2020
Břeclavská Romance - taneční soutěž
Beseda u cimbálu
Hody a Hodky 2020
Hudecké dny
XXXIII. - O malovaný tulipán B.Šebetovské
Dopravné na vystoupení a festivaly
Pronájem kulturního domu k nácviku
Pořízení a obnova krojového vybavení
Vybavení pro muziku souboru
Koňaré mládeži
Májové zpívání
Babské hody
Hodky a Hody 2020-honoráře dech. hudbám
Soustředění Koňárků
Vánoční zpívání Koňárků
Doplnění krojového vybavení-děti
Pálení čarodějnic
Dětský den
Pořízení nových loutek
Krojové dovybavení NS Břeclavan
Nový tanec z regionu Podluží
Soustředění Bystřice nad Pernštejnem
Cestovné soutěží
Startovné soutěží
Oslava Svátku matek a MDD
Závod O dušu
Letní soustředění Šléglov-Charvatčánek
Večer plný duet
Hody 2020
Vánoční koncert
Čarodějnická maturita
Taneční soubor Amare čhaja
Obskurní Břeclav
Kroje pro MiniFolklor
Napříč generacemi-koncert k výročí Old Stars
Polyfonia 2020
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10 000
40 000
60 000
30 000
150 000
25 000
10 000
50 000
150 000
18 000
50 000
29 000
20 000
10 000
20 000
6 000
35 000
50 000
30 000
30 000
20 000
10 000
10 000
27 000
30 000
10 000
50 000
50 000
50 000
15 000
15 000
65 000
15 000
50 000
15 000
16 000
15 000
5 000
20 000
50 000
50 000

Ing. Luděk Kabelka
Sdružení břeclavský výtvarníků, z.s.
Sdružení břeclavský výtvarníků, z.s.
Ivona Žůrková
LVHF z.s.
Spolek neslyšících Břeclav, z.s.
Farní sbor Českobr. církve evangelické

Zajištění provozu a kulturních akcí kina Koruna
Reprezentační propagace SBV-almanach
Celoroční činnost SBV
Hudební středy u Kapra 2020
Lednicko/Valtický hudební festival -5. ročník
Kultura pro neslyšící v roce 2020
Noemova archa-dětský den

CELKEM

1 100 000
10 000
35 000
20 000
80 000
10 000
5 000
2 671 000 Kč

Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2020
Československá obec legionářská, z. s.
Daneš Martin, Bc.
Duhovka - středisko volného času
GUNNERS BŘECLAV, z. s.
HC Lvi Břeclav, z. s.
HC Lvi Břeclav, z. s.
IQ Roma servis, z. s.
Jezdecký klub Poštorná, z. s.
Jihomoravská sportovní, z. s.
Junák, středisko Svatopluk Břeclav
Klub sportovního plavání "DELFÍN"
Klub sportovního potápění NAUTILUS
Klub sportovního potápění NAUTILUS
Klub sportovního potápění NAUTILUS
Klub sportovního potápění NAUTILUS
KRASO Břeclav, z. s.
MSK Břeclav, oddíl fotbalu
MSK Břeclav, oddíl stolního tenisu
MORAVA," spolek sport. tance
Moravský rybářsky svaz, z. s.
Oddíl softballu TJ Lokomotiva Břeclav
OLYMPIA Stará Břeclav, z. s.
OLYMPIA Stará Břeclav, z. s.
Orel jednota Břeclav
Rugby Club Břeclav, z. s.
SK Duhovka Břeclav, z. s.
Slovácký tenisový klub v Břeclavi, z. s.
Slovácký tenisový klub v Břeclavi, z. s.
Slovácký veslařský klub, spolek
Spolek neslyšících Břeclav, z. s.
SPORTCOMPLEX, z. s.
Sportovní klub moderní gymnastiky
Sudín, Petr
Tělocvičná jednota Sokol Břeclav
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.

Střelecká soutěž o pohár starosty
Hájenka RUN
Lukostřelba na Duhovce
Činnost spolku Gunners Břeclav
Zajištění dětského a mládežnického
Zajištění ženského a mužského hokeje
O pohár "Jekhetaniben - jednota"
Provoz jezdeckého klubu
Příprava a účast na tenisových turnajích
Činnost skautského střediska Svatopluk 2020
Činnost Klubu sportovního plavání "DELFÍN"
Činnost oddílu mládeže 2020
Čištění řeky Dyje
Vánoční kilometr 2020
Pronájem krytého bazénu
Pronájem ledové plochy a činnost oddílu
Fotbal 2020
Rozvoj stolního tenisu v Břeclavi
Činnost Tanečního klubu Morava v roce 2020
Rybářské závody Včelín 2020
Účast v soutěžích ČSA
Turnaj v malé kopané - XX. ročník
Pořízení sportovního zařízení (fotb. Branek)
Modernizace vybavení horolezeckého klubu
Činnost Rugby Clubu Břeclav 2020
Podpora volejbalu a rozvoj mládeže
Správa a údržba tenisového areálu
Příprava a účast mládeže v soutěžích
Činnost a provoz klubu
Sport pro neslyšící v roce 2020
Celoroční činnost cyklistického klubu 2020
Činnost SKMG Břeclav
Břeclavský boj
Sokolské sportování
Činnost atletického oddílu
Badmintonový oddíl - podpora mládeže
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40 000
5 000
10 000
30 000
3 250 000
500 000
5 000
25 000
75 000
50 000
140 000
30 000
5 000
15 000
50 000
600 000
2 600 000
650 000
30 000
10 000
300 000
17 500
34 000
20 000
50 000
60 000
60 000
20 000
350 000
10 000
120 000
220 000
12 000
60 000
650 000
50 000

TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
TJ Lokomotiva Břeclav, z. s.
TJ Lokomotiva, volejbalový oddíl
TJ Sokol Chavrátská Nová Ves, z. s.
TJ Sokol Chavrátská Nová Ves, z. s.
TJ Sokol Chavrátská Nová Ves, z. s.
TJ Tatran Poštorná, z. s.

Zajištění činnosti mládežnického oddílu
Provoz a údržba TJ Lokomotiva Břeclav
Činnost volejbalového oddílu
Pořádání turnaje O pohár LVA
Provozování sportovní činnosti
Nájem fotbalového areálu
Činnost, správa a údržba majetku TJ, nájemné

CELKEM

50 000
1 200 000
425 000
10 000
150 000
120 000
80 000
12 188 500 Kč

Individuální dotace v roce 2020
Aeroklub Břeclav, z. s.
Cyklokroužky, z. s.
Český svaz bojovníků za svobodu
NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.
Okresní hospodářská komora
Římskokatolická farnost Břeclav
Slovácký tenisový klub v Břeclav, z. s.
Společně, o. p. s.
Sůkal, Petr
TJ Sokol Charvátská Nová Ves, z. s.
MULTIGROUP CZ s.r.o.
Tělocvičná jednota Sokol Břeclav

Generální oprava motoru letounu
Pořízení jednotného sportovního oblečení
Byli jsme připraveni se bránit
Činnost konzultanta
Informační místo pro podnikatele
Asanace kaple sv. Cyrila a Metoděje
Pořízení motorového válce pro úpravu kurtů
Rozšíření sociálně-právní poradny
Chillifest.cz 2020
Czech Open 2020 v Písku
Léto Na Vodě
Nové florbalové mantinely

CELKEM

50 000
17 000
5 000
10 000
49 000
200 000
40 000
25 000
50 000
30 000
49 900
50 000
575 900 Kč

Dotace v oblasti sociální péče mimo poskytovatelů sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb.
2. přední hlídka Royal Rangers Břeclav
2. přední hlídka Royal Rangers Břeclav
ADRA, o.p.s.
Apoštolská církev, sbor Břeclav
Apoštolská církev, sbor Břeclav
Centrum pro rodinu a sociální péči
Centrum pro rodinu a sociální péči
Diakonie Apoštolské církve
Senior klub Poštorná
Senioři České republiky, Břeclav
Senioři České republiky
Senioři České republiky, St. Břeclav
Společnost Podané ruce o.p.s.
Svaz diabetiků ČR, Břeclav
Svaz tělesně postižených v ČR
Svaz tělesně postižených v ČR

Činnost mezi dětmi v Břeclavi
Klub Kotelna - děti sídliště
Rozvoj dobrovolnické služby
Klub maminek s dětmi
Mládež v ohrožení
Osobní asistence
Stacionář Vlaštovka
Když potraviny pomáhají
Nebýt ve stáří sám
Bezplatná právní poradna
Provoz a činnost organizace
Aktivní senioři ze Staré Břeclavi
Centrum prevence v Brně
Rekondiční pobyt a doprava
Podpora aktivit osob s postižením
Aktivity těžce hendikepovaných dětí
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25 000
25 000
30 000
20 000
20 000
5 000
5 000
20 000
40 000
25 000
65 000
40 000
30 000
5 000
18 000
35 000

Svaz tělesně postižených v ČR, Břeclav Plavání, zájezdy, divadla
Svaz tělesně postižených v ČR. Břeclav Činnost a provoz organizace
Unie ROSKA - ROSKA Břeclav
Zapojení lidí s roztr. sklerózou do života

35 000
15 000
5 000

CELKEM

463 000 Kč

Dotace v oblasti poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
AUDIOHELP z.s. Uherský Brod
Oblastní charita Břeclav
Oblastní charita Břeclav
Oblastní charita Břeclav
DOTYK II, o.p.s.
IQ Roma servis, z.s.
Nemocnice Valtice s.r.o.
Práh jižní Morava, z.ú.
Spolek neslyšících Břeclav, z.s.
Spolek neslyšících Břeclav, z.s.
SPONDEA, o.p.s.
Středisko rané péče SPRP Brno
REMEDIA PLUS z.ú.
REMEDIA PLUS z.ú.
REMEDIA PLUS z.ú.
REMEDIA PLUS z.ú.
REMEDIA PLUS z.ú.
REMEDIA PLUS z.ú.

Poradna pro sluchově postižené
Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Kontaktní centrum Břeclav
Charitní pečovatelská služba Břeclav
Raná péče 2020 Břeclav
Terénní sociální práce v Břeclavi
Sociální služby v lůžkovém zařízení
Terénní tým Břeclav
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby
Intervenční centrum
Raná péče
Denní stacionář UTILIS
Domovinka Remedia
Integrační centrum UTI:IS
Osobní asistence Remedia
Domovinka Remedia, Odlehč. Služby
Pečovatelská služba Remedia

CELKEM

10 000
141 078
287 328
1 230 834
13 998
112 672
344 873
109 841
73 125
119 514
25 000
10 000
351 276
747 390
415 104
352 144
105 400
800 494
5 250 071 Kč

Dotace - nájemné v zařízeních města Břeclavi pro rok 2020
ADRA, o.p.s.
ADRA, o.p.s.
Bc. Jitka Vojtková
Československá obec legionářská
Český svaz bojovníků za svobodu
KLUBÍK Břeclav z.s.
Oblastní spolek ČČK Brno
Old Stars Břeclav
Národopisný soubor BŘECLAVAN
Loutkové divadélko RADOST Břeclav
Melody Gentlemen, z.s.
Sdružení břeclavských výtvarníků, z.s.

Rozvoj dobrovolnické služby nájemné
ADRA - nájemné (charitativní obchůdek)
Nájemné 2020
Nájem kanceláře v Domě škoství v Břeclavi
Nájem včetně služeb 2020 II. Část
Nájemné a služby v roce 2020
Nájemné vč. služeb na rok 2020
Nájemné včetně služeb
Nájemné vč. služeb 2020
Nájemné vč. služeb 2020
Nájemné vč. služeb 2020
Nájemné 2020
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12 000
22 500
72 000
41 376
86 783
61 504
25 270
68 554
68 236
55 061
24 004
33 438

Senioři ČR, Stará Břeclav
Senioři ČR, Břeclav
Slovácký krůžek Charvatčané
Společně, o.p.s. Senior Point Břeclav
Svaz tělesně postižených Břeclav
Svaz tělesně postižených Břeclav

Nájemné
Nájem kanceláře
Nájemné v prostorách klubovny v sokolovně
Nájemné II. část
Dofinancování užívání nebytových prostor
Nájemné vč. služeb 2020

CELKEM

15 000
16 000
55 575
45 725
12 000
43 713
758 739 Kč

Oblast sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. - nájemné
Oblastní charita Břeclav
IQ Roma servis, z.s.
Práh jižní Morava, z.ú.
Spolek neslyšících Břeclav, z.s.
SPONDEA, O.P.S.
CELKEM

Nájem nebytových prostor v DPS Břeclav
Centrum integračních služeb v Břeclavi
Terénní tým Břeclav, práh Jižní Morava, z.ú.
Nájemné prostor
Intervenční centrum - nájemné

81 600
185 220
141 000
160 068
37 040
604 928 Kč

Fond malých sociálních projektů pro rok 2020
Adra, o.p.s.
Klubík Břeclav z.s.
REMEDIA PLUS z.ú.
Římskokatolická farnost
IQ Roma servis, z.s.
Spolek neslyšících Břeclav

Rozšíření služeb dobrovolnického centra
Dvorek pro děti a rodiče
Inovace ke zvýšení kvality péče
Břeclav Vybavení multifunkční místnosti
Spolu s rodinou a dětmi
Podpora aktivit osob se sluchovým postižením

CELKEM

30 000
37 500
39 990
40 000
37 800
40 000
225 290 Kč

CELKOVÝ OBJEM POSKYTNUTÝCH DOTACÍ

22 737 428 Kč
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ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA
MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV
V roce 2020 nedošlo u městské policie k žádným
organizačně-technickým změnám. V průběhu
roku docházelo pouze ke změnám operativním,
a to v organizaci práce a funkčního zařazení
strážníků v důsledku reakce na situaci v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19. Vedle primárních úkolů, které jsou stanoveny v zákoně
553/1991 Sb. o obecní policii, zajišťuje Městská
policie Břeclav také činnost související se správou zpoplatněných parkovišť, parkovacích zón a
vedení oddělení ztrát a nálezů. Kromě místa výkonu v katastru města Břeclavi působí strážníci i
nadále, na základě veřejnoprávních smluv, v katastrech měst Lanžhot a Podivín.
Prioritní úkoly
•
Ochrana veřejného pořádku v centrální části města a rizikových okrajových lokalitách
•
Kontrola dodržování nařízení a obecně závazných vyhlášek města
•
Kontrola dodržování usnesení vlády a mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví
•
Dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
•
Dozor nad dodržováním nočního klidu
•
Boj proti vandalství
Dlouhodobé úkoly
•
Pravidelné kontroly míst s potencionálně vyšším přestupkovým či trestněprávním jednáním
(okolí nádraží ČD, Sady 28. října, okolí obchodního centra na ulici J. Palacha, sídliště Na Valtické a okolí kostela v místní části Poštorná). Místa jsou operativně měněna dle poznatků a
situace
•
Odchyt bezprizorních zvířat (zejm. psů) a jejich převoz do ÚPOZ v Bulharech
•
Doručování písemností (realizované pro potřeby správních orgánů)
•
Součinnost se správními orgány, soudy a exekutorskou komorou
•
Zajišťování BESIP formou měření dodržování maximální rychlosti motorových vozidel pro
jízdu v obci (úseky určené Policií ČR)
•
Výkon služby na základě veřejnoprávní smlouvy v obcích Lanžhot a Podivín
•
Monitorování pohybu, nocležišť a zdravotního stavu osob bez domova
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ČINNOSTI
Organizační strukturu městské policie, v oblasti tzv. uniformované části, tvoří velitel a jeho zástupci,
velitelé směn (dozorčí a operační služba), hlídková služba, služba strážníků s územní a objektovou odpovědností a skupina zjišťování a odhalování přestupků.
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Civilní složky Městské policie Břeclav pak zajišťují agendu ztrát a nálezů, dotační a administrativnětechnické zajišťování prevence kriminality, správu zpoplatněných parkovišť a parkovacích zón a cyklověže, obsluhu městského kamerového dohlížecího systému, ostrahu objektu Městského úřadu Břeclav, správu rozpočtu městské policie a výkon spisové a administrativní činnosti. Systemizace a úkoly
na jednotlivých pozicích jsou upraveny Organizačním řádem Městské policie Břeclav.
Vedení Městské policie Břeclav
Vedení městské policie tvoří velitel (Ing. Bc. Stanislav Hrdlička), zástupce velitele pro vnější službu
(Bc. Libor Büchler) a zástupce velitele pro vnitřní službu (Bc. Milan Švestka). Vedení koordinuje výkon
všech činností, mezi nimi i nejvýznamnější rozvojové, normotvorné a koncepční činnosti ze všech
oborů činnosti městské policie. Velitel městské policie v rámci své pravomoci rozhoduje o veškerých
činnostech a je oprávněn jednat za Městkou policii Břeclav.
Velitelé směn
Velitelé směn vykonávají dozorčí a operační službu, tj. řízení a koordinaci strážníků ve službě. Obsluhují tísňovou linku 156 a vysílají hlídky k prověření nahlášených událostí, dále pak komunikují a zajišťují koordinaci při součinnostních výjezdech, akcích a opatřeních s Policií ČR a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba apod.). Zajišťují vyslání a koordinaci hlídek městské policie v souvislosti s přijetím alarmu na pultu centralizovaného ochrany (např. při narušení střeženého objektu) nebo při přijetí tísňového signálu z tzv. S.O.S. hodinek. Tyto události pak zakládají do informačního systému. Za rok 2020 bylo na linku 156 přijato 1 278 oznámení. Na tato oznámení reaguje velitel směny jejich řádnou evidencí a ve většině případů vysláním hlídky k jejich prověření. Tuto službu vykonávají stabilně čtyři strážníci, kteří jsou v případě nutnosti doplňováni dvěma
dalšími strážníky z jiných oddělení.
Hlídková služba
V roce 2020 vykonávalo hlídkovou službu 14 strážníků. Strážníci hlídkové služby zajišťují přímý dohled
nad dodržováním veřejného pořádku, řeší různé formy protiprávních jednání a dohled nad bezpečností silničního provozu. Také realizují výjezdy k prověření oznámení přijatých na tísňovou linku 156 a
prověřují poplachové signály z Pultu centralizované ochrany. Hlídková služba také primárně působí v
rámci součinnosti pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému (IZS) nebo pro služební
potřeby Policie ČR. V rámci hlídkové služby působí dva strážníci vyčlenění prioritně na kontrolu dodržování podmínek parkování v rezidentních i abonentních zónách a na placených parkovištích. V roce
2020 projednali strážníci 2 246 přestupků v blokovém řízení a dalších 2 146 zjištěných přestupků vyřešili domluvou.
Služba strážníků s územní a objektovou odpovědností
Strážníci tohoto oddělení (tzv. okrskáři) vykonávají svou činnost v jim svěřeném okrsku, kde zároveň
poskytují konzultace obyvatelům, působí preventivní a osvětovou činnost, pomáhají s řešením problémů v okrsku nebo obyvateli konkrétního okrsku.
Katastr města Břeclavi je rozdělen celkem do pěti okrsků a to:
•
•
•
•
•
•

Okrsek 1 – Charvátská Nová Ves
Okrsek 2 – Poštorná
Okrsek 3 – Centrum I (orientačně část západně od řeky Dyje)
Okrsek 4 – Centrum II (orientačně část východně od řeky Dyje)
Okrsek 5 – Stará Břeclav
dále na základě veřejnoprávních smluv města Podivín a Lanžhot.
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Činnost okrskářů se skládá z činnosti pochůzkové a spisové (dořešování zjištěných přestupků, zpracovávání spisů za účelem postoupení věcně a místně příslušnému orgánu jakými byly např. OSČ MěÚ
Břeclav, v případě podezření na trestný čin Policie ČR, podněty a poznatky pro OSPOD, stavební
úřady, hygienickou stanici apod.). Kromě této činnosti vykonávají okrskáři, v době potřeby, také činnost na úseku hlídkové služby, nebo služby vedoucího směny a při různých preventivních a reprezentativních akcích Městské policie Břeclav
K 31. 12. 2020 strážníci SÚOO zpracovali 427 spisových materiálů a dalších druhů písemností. Z toho v
227 případech se jednalo o přestupkové spisy předávané do správního řízení a v 67 případech byl
předán spisový materiál na Policii ČR s podezřením na trestnou činnost. Po celý rok 2020 bylo z důvodu dlouhodobé nemoci oddělení oslabeno o jednoho strážníka, proto musela být tato činnost rozdělena mezi zbývající čtyři, z nichž jeden dále vykonává také činnost vedoucího směny.
Skupina zjišťování a odhalování přestupků
Ve skupině zjišťování a odhalování přestupků (SZOP) jsou dvě strážnice a jedna administrativní pracovnice. Činností tohoto oddělení je především agenda spojená s projednáváním přestupků v souvislosti s provozem vozidla, tedy dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu; zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ev. o přestupek neoprávněného záboru veřejného prostranství dle § 5
odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, spáchaný silničním motorovým vozidlem. SZOP řeší výše uvedené přestupky, které městská policie při své činnost zjistila a nemohla vyřešit v blokovém řízení na místě. Velké zastoupení mají především přestupky odhalené automatickými měřícími radary a to v ul. Na Valtické a nově na silnici I/55 u dálničního mostu. V roce 2020
bylo projednáno oddělením SZOP 29 765 přestupků předaných věcně a místně příslušnému správnímu orgánu. Z toho 27 315 přestupků překročení nejvyšší povolené rychlosti. I činnost tohoto oddělení byla poznamenána opatřeními v souvislosti s nemocí Covid-19, zejména omezením styku s veřejností, což znamenalo zvýšenou administrativní zátěž a zároveň operativního přeřazení strážnic na jinou činnost, dle nutnosti služby.
Bezpečnostní pracovníci
Zaměstnanci v kategorii Bezpečnostní pracovník jsou rozděleni do skupin obsluha dohledového pracoviště Městského kamerového dohlížecího systému, která je tvořena pěti civilními pracovníky, a skupina bezpečnostních pracovníků v počtu dvou civilních pracovníků, kteří zajišťují fyzickou ostrahu objektu Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3.
Ztráty a nálezy
Městská policie Břeclav zabezpečuje také agendu ztrát a nálezů. V roce 2020 bylo tomuto oddělení
předáno 338 nalezených věcí, z nichž 183 bylo vráceno původnímu majiteli, bankám, úřadům, velvyslanectvím. Zbývajících 155 nálezů zůstalo v evidenci MPBV. Z důvodu nařízeného omezeného kontaktu s veřejností byl v roce 2020 uskutečněn pouze jeden prodej nalezených věcí, a to v měsíci
červnu. Ze 100 nabídnutých nálezů jich bylo prodáno 76 v celkové částce 12 650 Kč. Toto oddělení
zahrnuje i evidenci odchycených zvířat, z nichž se nejčastěji jednalo o psy. V roce 2020 bylo odchyceno celkem 22 psů, 13 bylo předáno zpět majiteli, čtyři získali nové majitele na základě darovací
smlouvy a pět zůstalo v městském útulku v Bulharech. Do útulku bylo také převezeno sedm koček.
Dále byla odchycena jedna volavka, dvě poštolky, tři netopýři a dokonce i jedna vydra.
Správa placených parkovišť a parkovacích zón
K 31. 12. 2020 bylo na území města Břeclav 17 rezidentních a abonentních parkovacích zón, s 1 546
platnými parkovacími kartami, z nichž 949 bylo rezidentních, 48 abonentních, 390 předplatných, 123
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servisních parkovacích karet a 36 ZTP parkovacích karet. Dále je na území města 28 placených parkovišť s 29 platebními parkovacími automaty a dvěma platební terminály na parkovišti u Nemocnice
Břeclav. Celkové příjmy za placené parkování v roce 2020 činily 6 505 958 Kč. Oproti předchozímu
roku, kdy příjmy činily 9 579 016 Kč, došlo ke snížení o 32%. Toto snížení bylo způsobeno výpadkem v
měsících březen až květen, kdy byla platba parkovného ze strany města zrušena v rámci jarních opatření proti nemoci Covid-19. Příjmy z parkovacích karet činily 1 672 600Kč. Od listopadu roku 2020
mohou řidiči nově využít možnost platby přes mobilní aplikaci MPLA, kterou bylo uhrazeno celkem 13
180 Kč.
Správa Cyklověže
Oddělení Správy placených parkovišť a parkovacích zón má na starosti i správu výběru poplatků z
Cyklověže - Biketoweru. Celkové výběry z rok 2020 činily 90 820 Kč. Z toho hotovostní výběry činily 56
090 Kč, poplatky za ztrátu lístku činily 9 000 Kč a fakturace za In kartu Českým drahám 25 730 Kč.
Mimořádné události roku 2020
V souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 přibyla
MPBV spousta nových úkolů a povinností. MPBV
se již od začátku pandemie aktivně zapojila do
boje s touto nemocí. Na jaře 2020 distribuovala
mezi jednotlivce, zejména z řad seniorů, téměř
600 roušek a dalších více než 1 500 rozvezla mezi
různé instituce a zařízení. Strážníci také prováděli distribuci ochranných pomůcek a testů mezi
jednotlivé ordinace lékařů v katastrálním území
města Břeclavi, dohlíželi při odběrech u testovacího centra Nemocnice Břeclav a také ve správní
budově Městské úřadu Břeclav, zajišťovali dovoz
dezinfekce a plastových láhví pro jejich následnou distribuci. Avšak hlavní činností byla kontrola dodržování usnesení vlády a mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Samotná činnost MPBV byla samozřejmě
ztížena omezením styku s občany.
V srpnu roku 2020 se pak MPBV, společně s Policii
ČR, podílela na usměrňování dopravy v souvislosti s uzavírkami v centru Břeclavi z důvodu
opravy kanalizace.
Statistika činností a uložených blokových pokut
V roce 2020 městská policie evidovala 32 367 přestupků, což je prakticky stejný stav jako v roce 2019,
kdy bylo o 269 přestupků míň. V blokovém řízení na místě strážníci MP Břeclav řešili 4 386 přestupků,
za které uložili pokuty v celkové výši 958 600 Kč; průměrná výše pokuty činila 427 Kč. Domluvou bylo
řešeno 2 140 přestupků. Ve 27 981 případech byl vytvořen spisový materiál k přestupku a předán věcně
a místně příslušnému správnímu orgánu, nebo byl takový přestupek oznámen. V roce 2020 bylo Policii
ČR předáno 286 oznámení a poznatků. V 13 případech museli strážníci při zákroku užít donucovací prostředky. K použití služební zbraně nedošlo. Strážníci zadrželi pět osob podezřelých z trestného činu.
V roce 2020 byl uskutečněn pouze jeden převoz podnapilé osoby do protialkoholní záchytné stanice.
Členění odhalených přestupků
I v roce 2020 byly nejčastěji řešeny přestupky v dopravě (§ 125c zák. č. 361/2000 Sb.). Městská policie
řešila 31 175 přestupků. Většinu této skupiny tvoří přestupky zaznamenané automatickými měřícími
radary, a to celkem 88%. Podle zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích řešili strážníci 660
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přestupků. Jednalo se zejména o přestupky proti veřejnému pořádku dle § 5, které byly zastoupeny
365 případy, což je 27 % více než v roce 2019. K mírnému zvýšení došlo také u přestupků proti nařízením města a obecně závazným vyhláškám města dle § 4, kde bylo řešeno 113 přestupků, oproti 105
z roku 2019. Naopak ke snížení oproti roku 2019 došlo u přestupků proti majetku, které nejčastěji reprezentují krádeže. Těchto bylo řešeno 140, tedy o 21% méně, než v roce 2019. Počet přestupků proti
občanskému soužití dle § 7 z. č. 251/2016 Sb. byl stejný jako v roce 2019 tedy 31. Dále bylo řešeno
celkem 100 přestupků proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, kdy se nejčastěji jednalo o nezabezpečení zvířete proti úniku anebo venčení bez vodítka.
Přestupků podle zákona o odpadech za rok 2020 bylo zjištěno 26. Nejčastěji se jednalo o přestupek
založení nedovolené skládky. Roku 2020 přibyly k řešení přestupky podle krizového zákona a přestupky
proti zákonu o ochraně veřejného zdraví. Přestupků dle krizového zákona bylo řešeno 125 z toho 77
domluvou, přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví (nenošení roušky) bylo řešeno 52,
z toho ve 30 případech domluvou.
Trestná činnost
V roce 2020 odhalili strážníci 62 trestných činů nebo podezření na ně. Nejvíce z nich bylo trestných činů
proti majetku (44). Dále se jednalo o trestné činy proti životu a zdraví, kterých bylo osm. Proti pořádku
ve věcech veřejných, nejčastěji se jednalo o výtržnictví, byly strážníky odhaleny čtyři trestné činy.
Stejně tolik bylo trestných činů obecně nebezpečných, kam spadá například ohrožení pod vlivem návykových látek. Kromě dílčích evidencí městské policie je nutné pro úplnost zmínit údaje o trestné činnosti z databází Policie ČR, která provádí vyšetřování trestných činů. Podle údajů z Policie ČR bylo v
roce 2020 na území města Břeclavi vedeno trestní řízení pro 401 trestných činů, což je o 40% méně než
v roce 2019. Opět se zřejmě jedná, nyní naopak o kladný, důsledek opatření proti Covidu-19, kdy došlo
k výraznému omezení pohybu osob. Na druhou stranu ale může jít také o snížení tzv. vyhledaných
trestných činů z důvodu omezeného provozu Policie ČR. Skladba jednotlivých trestných činů zůstává
prakticky stejná, největší podíl v ní má trestná činnost majetková, tedy převážně krádeže prosté a krádeže vloupáním.
Stížnosti a žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999
V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Městská policie Břeclav obdržela sedm stížností. Pouze v jednom případě splňovala náležitosti k podání stížnosti dle § 175 správního řádu. Všechny byly posouzeny
jako neoprávněné. V roce 2020 obdržela Městská policie Břeclav dvě žádosti o poskytnutí informací na
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedna z těchto žádostí neobsahovala náležitosti dle z. č. 106/1999 Sb. a ani přes výzvu nebyla ze strany tazatele doplněna, z tohoto
důvodu byla žádost odložena.

PREVENCE KRIMINALITY
Městský kamerový dohlížecí systém
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) je zřízen a provozován na základě ust. § 24b zákona č.
553/1991 Sb. Plní funkci preventivního dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a předpisů o ochraně veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti osob a majetku, ale i funkci odhalování a dokladování přestupků, zjišťování a usvědčení pachatelů trestné činnosti. Dohledové pracoviště MKDS se
nachází v prostorách budovy Městské policie Břeclav. Je vybaveno technikou značky Geutebrück. K 31.
12. 2020 bylo z MKDS obsluhováno celkem 41 kamerových bodů. V současné době monitoruje město
Břeclav 35 kamer a jeden nezávislý kamerový systém pak bytový komplex na ul. Riegrova, Krátká a Na
Zahradách. Dalších šest kamer je umístěno v městě Lanžhot a obsluhováno v rámci veřejnoprávní
smlouvy. V roce 2020, vlivem nepříznivých klimatických podmínek (bouřka) došlo k přepětí a následné
výměně tří stávajících kamerových bodů. V tomto roce se naplno zprovoznil analytický softwarový nástroj Axxon, umožňující, na základě zadaných atributů, efektivnější vyhodnocování záznamů MKDS,
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především po linii pátrání po zájmových vozidlech a monitorování rizikových lokalit dle operativní situace. Za rok 2020 bylo na MKDS zaznamenáno celkem 922 případů různých druhů protiprávního jednání,
tedy o 216 více než v roce 2019. Z uvedeného počtu bylo 411 ihned operativně řešeno hlídkou na místě
a dalších 219 záznamů bylo zadokumentováno jako důkazní materiál správním orgánům při řešení různých přestupků. Konkrétně se jednalo o 260 přestupků v dopravě, 88 přestupků spáchaných požíváním
alkoholu na veřejnosti v rozporu s městskou vyhláškou, 141 přestupků v souvislosti s porušením vládních nařízení v období pandemie nemoci Covid-19, 693 přestupků ostatních, většinou šlo narušení veřejného pořádku, porušení tržního řádu, zákona o odpadech apod. Operátory MKDS bylo také zjištěno
a zadokumentováno 10 případů trestných činů.
Policii ČR bylo předáno celkem 145 záznamů (o 24 více, než v roce 2019) a v 51 případech bylo orgánům
činným v trestním řízení umožněno on-line nahlížení do záznamů MKDS, kdy se díky nim podařilo ve
stovce případů důkazně zadokumentovat trestní jednání nebo dohledat pachatele trestného činu.
Zejména se jednalo o případy prostých krádeží, krádeží vloupáním, výtržnosti s prvky násilí proti zdraví
i majetku, sexuální obtěžování, sprejerství aj. MKDS byl využit i pro potřeby jiných policejních orgánů
- Dopravního inspektorátu Břeclav při šetření dopravních nehod. Dále oddělení obecné kriminality
služby kriminální policie a vyšetřování Břeclav při objasňování závažnějších případů, kdy se jednalo o
několik případů zločinu loupeže, které byly díky MKDS objasněny. Díky kamerovému systému byla naopak vyvrácena lživá oznámení pro podezření z této trestné činnosti. Zbylé důkazy pak sloužily pro
operativní využití ze strany Policie ČR.
Asistent prevence kriminality
Projekt Asistent prevence kriminality (APK) je v Břeclavi realizován od roku 2011. Město získalo na jeho
financování na roky 2018-2021 dotaci z Evropské unie (Evropský sociální fond) a z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věci. Město Břeclav se na projektu Asistenti prevence kriminality finančně podílí
5% z celkových nákladů. V rámci projektu se podařilo naplnit počet čtyř asistentů prevence kriminality,
kteří působí ve dvojicích. Jedna působí v sociálně vyloučené lokalitě, u vlakového nádraží a v centru
města. Druhá dvojice je zaměřena na dění na sídlišti Na Valtické a v městské části Poštorná, kde kvůli
vysoké hustotě obyvatel hrozí s tím spojené projevy delikventní činnosti.
Základní pracovní náplň APK:
-

kontroly dodržování veřejného pořádku v rámci sociálně vyloučené lokality Riegrova, Na Zahradách, Krátká,
kontroly v dalších problémových lokalitách jako jsou např. sídliště Na Valtické, okolí, obchodního domu Shopping centrum, park Sady 28. října, okolí kostela v Poštorné atd.,
kontroly přítomnosti uživatelů omamných a psychotropních látek v problémových lokalitách,
oproti minulým rokům byl rozsah činnosti APK omezen o činnosti v rámci opatření proti šíření
Covid-19 (omezená školní docházka, provoz hřišť apod.)

Další důležitou činností APK je jejich součinnost se strážníky městské policie při řešení událostí, především s osobami z romské komunity, součinnost s Policií ČR při pátrání a identifikaci trestně stíhaných
osob, spolupráce s odbory Městského úřadu Břeclav, především s odborem sociálním. APK jsou občany
města Břeclav přijímáni pozitivně, díky dlouhodobému a prospěšnému působení jsou občané zvyklí se
na ně obracet s problémy, podněty a stížnostmi. Velmi kladně je hodnocena jejich činnost především
v místech s velkým pohybem osob, zejména park Sady 28. října nebo v letním období městské koupaliště, kde se městská policie neustále potýká s problémovými osobami, které porušují obecně závazné
vyhlášky města nebo návštěvní řády. APK působící v Břeclavi jsou všichni romského původu. Jejich postoj k plnění zadaných úkolů byl po celou dosavadní dobu trvání projektu na velmi vysoké úrovni.
Domovník – preventista
Kromě APK působí v Břeclavi od roku 2013 také další projekt, a to Domovník – preventista. Město bylo
zapojeno v dotačním programu Ministerstva vnitra v období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2020. Nově je projekt (1. 6. 2020 – 31. 5. 2022) realizován z dotací Evropské unie (Evropský sociální fond) a Ministerstva
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práce a sociálních věcí. Projekt je zaměřen na podporu činnosti domovníků – preventistů (dále DP), na
zvýšení jejich kompetencí a jejich podpory na pracovním trhu. Realizace projektu přispěje ke zvyšování
pocitu bezpečí na území sociálně vyloučené lokality. Projekt je součástí komplexu opatření, která jsou
sepsána ve Strategickém plánu sociálního začleňování. Náplní práce domovníků - preventistů jsou pravidelné obchůzky svěřené lokality, kontrola stavu majetku obce, opravy drobných závad, pomoc s úklidem veřejných prostor, řešení sousedských sporů nebo spolupráce s policií v souvislosti s prevencí kriminality. V městě Břeclav působí dva domovníci – preventisté, v lokalitě Riegrova, Krátká, Na Zahradách. Domovníci úzce spolupracují s asistenty prevence kriminality.
Pager pro seniory
V roce 2015 byl Městskou policií Břeclav zahájen projekt Pager pro seniory, nazývaný též S.O.S. hodinky. Pro velký zájem bylo v projektu pokračováno i v následujících letech. Celkem bylo v rámci dotačního programu Jihomoravského kraje, z dotačních prostředků, nakoupeno 90 pagerů pro seniory. Pagery mají podobu hodinek s GPS lokátorem a nouzovým tlačítkem, při jehož stisknutí je aktivován
S.O.S. signál na služebně městské policie. Díky GPS lokátoru strážníci znají přesnou polohu osoby, která
nouzový signál vyslala, a na toto místo směřují svůj výjezd. Za osobou v nouzi je vyslaná hlídka, která
má díky předem udělenému souhlasu od uživatele přehled o zdravotních problémech dotyčné osoby
a je tak schopna se připravit na pravděpodobné druhy poskytování první pomoci. Informace z výpisu
ze zdravotní dokumentace jsou taktéž poskytovány prostřednictvím operátora linky 156 posádce sanitky, která je v případě potřeby na místo vyslána. Nedílnou součástí projektu je také vybavení bytů a
domů účastníků bezpečnostním zámkem. Zámky jsou uzpůsobeny tak, aby je městská policie byla
schopna otevřít jedním (generálním) klíčem. Tím pádem je hlídka schopna poskytnout případnou pomoc rychleji a bez poškození majetku. Do konce roku 2020 bylo do projektu Pager pro seniory zapojeno
91 uživatelů. V roce 2020 strážníci prověřovali celkem 222 signálů z těchto hodinek. Z těchto 57 musela
prověřit hlídka na místě a v 10 případech musela být přivolána RZS.
Pult centralizované ochrany
Od roku 1993 provozuje Městská policie Břeclav pult centralizované ochrany, na který bylo k 31. 12.
2020 napojeno více jak 200 objektů. Z toho 30 parkovacích automatů a 91 uživatelů tzv. S.O.S. hodinek. Ve většině případů se jednalo o servisní a kontrolní hlášení parkovacích automatů, u objektů o
chybu obsluhy a u S.O.S. hodinek o chybnou manipulaci ze strany uživatelů. Všechna tato hlášení
musí být vždy řádně prověřena.
Přednášková činnost pro děti, seniory a handicapované
Městská policie poskytuje možnost přednášek a osvětových akcí na základě jednorázových žádostí mateřských a základních škol, nízkoprahových klubů a spolků pro osoby s různým druhem zdravotního
postižení a seniorů. Akce jsou primárně zaměřeny na seznámení s činností městské policie a dále na
BESIP, na zvýšení bezpečnosti osob a zabezpečení majetku, problematiku městských obecně-závazných
vyhlášek a nařízení a další témata. Městská policie se také pravidelně účastní akcí pořádaných městem
– Dopravní soutěž mladých cyklistů, Otvírání Lichtenštejnských stezek, Břeclav dětem, Letecký den,
Veletrh sociálních služeb a Týden mobility aj.
Areál dopravní výchovy
Dětské dopravní hřiště v Břeclavi se nachází v centru města, výhodou je tedy jeho snadná dostupnost.
Výuková místnost je umístěna v objektu v bezprostřední blízkosti dopravního hřiště. Tvoří jej učebna
pro 30 žáků, vybavena je audio-vizuální technikou včetně interaktivní tabule. K dispozici je sociální zařízení (WC, umývadla) vč. toalety pro invalidy. V posledních dvou letech došlo k rozšíření venkovního
mobiliáře. V roce 2020 byly pořízeny lavice a stoly pro venkovní vyučování. Před nepřízní počasí je
chrání venkovní pergola. Dopravní hřiště simuluje různé typy dopravních situací. Je doplněno dopravními značkami, zmodernizovanou světelnou signalizací (semafory a světelná a zvuková signalizace železničního přejezdu), ev. je provoz řízen pokyny policisty. Samozřejmostí je i kruhový objezd, přechody
pro chodce a do budoucna přibydou také vyhrazené pruhy pro cyklisty a přejezdy pro cyklisty. Na dopravním hřišti mohou jeho návštěvníci v rámci výuky využít vlastních jízdních kol, lze si i zapůjčit jízdní
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kola a koloběžky přímo na místě od službu konajícího strážníka. K dispozici jsou koloběžky, odrážedla a
kola ve čtyř velikostech, která byla během roku doplněna o nové kusy.
Během roku 2020, strážníci MP připravili pro žáky břeclavských MŠ a ZŠ několik akcí. V době prázdnin
dopravní hřiště navštěvovalo 117 dětí z příměstských táborů. Děti byly rozděleny do skupinek dle věku
a strážníci se jim věnovali individuálně. V září, hned počátkem školního roku, byl městskou policií připraven projekt zaměřený pro žáky třetích tříd ZŠ. Cílem tohoto projektu bylo žáky seznámit s riziky v
dopravě, osvojit si základní pravidla BESIPu a připravit je tak na další pokračování ve vzdělávání dopravní výchovy ve čtvrtém ročníku. Projektu se zúčastnily břeclavské ZŠ v počtu 146 žáků. Žáci DDH
navštěvují i v průběhu celého roku. Na hřišti probíhají soutěže v rámci BESIPu a Týdne mobility a žáci
se na ně připravují na DDH i individuálně. DDH navštěvují i žáci z mimo břeclavských základních škol.

PERSONÁLNÍ STAV MP BŘECLAV
K 31. 12. 2020 bylo k Městské policii Břeclav přiřazeno 47 zaměstnanců, z toho 30 strážníků. Z těchto
pak jedna strážnice nastoupila na mateřskou dovolenou a jeden strážník je dlouhodobě pracovně neschopen.
Věkový průměr strážníků je 40 let. Z toho čtyři strážníci jsou ve věku do 30 let včetně, mezi 31 - 40 lety
je 23 strážníků, osm strážníků je ve věku mezi 40-50 let, nad 50 let je pět strážníků. Mezi strážníky bylo
pět žen, tj. 17%. Sedm strážníků má ukončeno vysokoškolské vzdělání, zbylí mají vzdělání ukončeno
maturitní zkouškou.
V rámci nového rozvoje a činnosti městské policie pokračovalo systematické vzdělávání strážníků,
které jde nad rámec obligatorních školení a zkušebních přezkoušení dle zákona o obecní policii
553/1991 Sb. i v roce 2020. Na základě již zmíněného zákona jsou strážníci povinni prokázat svou odbornou způsobilost před komisí Ministerstva vnitra ČR. Přezkoušení z použití zbraně a užití donucovacích prostředků bylo v roce 2020 realizováno v součinnosti s Policií ČR - Územním odborem Břeclav, a
to s využitím jejích prostor a výcvikového pracovníka. Výcvik i přezkušování absolvovali všichni strážníci
MPBV úspěšně. Strážníci v roce 2020 prošli také každoročním kurzem první pomoci.
Materiálně-technické zabezpečení
V roce 2020 měla Městská policie Břeclav ke služebním účelům tři hlídkové vozy Škoda Yeti, jedno vozidlo Škoda Karoq, a dva víceúčelové přepravní automobily VW Transporter v barevném provedení
městské policie. Jedno speciální vozilo Renault Kangoo v civilním provedení je přizpůsobeno na odchyt
a přepravu odchycených a uhynulých zvířat. V průběhu roku se obměnil i vozový park. Došlo k prodeji
jednoho vozidla Škoda Yeti a nákupu služebního vozidla Hyundai Tucson. Všechna vozidla jsou vybavena radiovými komunikačními prostředky a speciálními technickými prostředky k označení překážky
v silničním provozu, k poskytnutí rozšířené první pomoci a mobilními IT terminály, které umožňují provádět činnost přímo na místě události. Víceúčelové přepravní automobily slouží jako tzv. mobilní kancelář pro déle trvající služební činnosti a úkony strážníků mimo služebnu MP a technicky je uzpůsobeno
tak, aby v něm strážníci mohli zpracovat zjištěné případy, přestupky, podání vysvětlení, absolvovat jednání s občanem s možností vyhotovení zápisu o něm a podobně. Automobil je také štábním vozidlem
pro potřeby řídících činností při mimořádných událostech v rámci složek IZS. V roce 2020 bylo vozidly
najeto celkem 116.541 km. Mezi technická zařízení, která jsou standardně městskou policií využívána,
patří digitální fotoaparáty, videokamery, minikamery, orientační měřiče alkoholu v dechu, vozidlové
kamery, odchytová zařízení a pomůcky na odchyt bezprizorních psů, koček a jiných zvířat včetně narkotizační pušky, čtečky čipů psů, transportní zařízení pro odchycená zvířata, foto pasti, automatický
externí defibrilátor, radarový měřič rychlosti projíždějících vozidel, detektor kovů a termo kamera, dopravní kužely, dopravní uzávěry apod.
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TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BŘECLAV
Zlepšit vzhled města, zkvalitnit péči o veřejnou zeleň, rychleji odstraňovat závady na městském majetku. To byly hlavní důvody, proč se vedení města rozhodlo od 1. ledna 2019 zřídit novou organizační
složku Technické služby města Břeclav.
Od 1. 1. 2019 se ze zrušeného odboru rozvoje a správy Městského úřadu Břeclav přesunula na Technické služby údržba místních komunikací včetně jejich čištění, údržba a zakládání veřejné zeleně,
údržba a opravy veřejného osvětlení, provoz a správa veřejných WC a dětských hřišť. Později byla na
tuto organizační složku také přesunuta celé agenda střediska služeb z příspěvkové organizace města
Tereza Břeclav. Smyslem bylo spojit dané činnosti pod jeden subjekt, aby byla zajištěna lepší provázanost i komunikace, a také zefektivnění provozních činností při provádění oprav a údržby.
Od 1. července se na základě výsledku výběrového řízení stal vedoucím Technických služeb Karel
Osička. Technické služby byly v podstatě "znovuzrozeny", takže bylo nutné zabezpečit provoz, nastavit
procesy, doplnit potřebnou techniku a v neposlední řadě získat kompetentní pracovníky.
Technické služby vykonávají jak plánované činnosti, tak i podněty občanů, zástupců městského úřadu,
vedení města i příspěvkových organizací. V průběhu roku 2019 postupně přebíraly činnosti, které dříve
řešily jiné organizace. V současné době řeší problematiku správy a údržby veřejné zeleně města včetně
správy veřejné zeleně na hřbitovech, správu veřejného osvětlení, správu místních komunikací, chodníků a dopravního značení, správu odpadového hospodářství, reklamní systém města na sloupech veřejného osvětlení a výlepové plochy.
Pracovníci technických služeb v maximální míře poskytovali týlové zabezpečení akcí pořádaných městem (např. Svatováclavské slavnosti).
Služby zajišťují kmenoví pracovníci Technických služeb, pracovníci na veřejně prospěšné práce, sezónní
pracovníci, pracovníci Projektu na odstraňování bariér na trhu práce, což představuje zaměstnávání
skupin osob obtížně uplatnitelných na trhu práce a dále externí dodavatelé.
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA
Mezi příspěvkové organizace zřizované městem patří základní a mateřské školy, základní umělecká
škola, městská knihovna, městské muzeum a galerie, Tereza Břeclav a Domov seniorů.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘECLAVI
V Břeclavi navštěvují děti šest základních a osm mateřských škol. Kromě toho je město Břeclav zřizovatelem Základní umělecké školy Břeclav.
Základní škola Komenského (ředitelka Mgr. Yveta Polanská)
Základní škola Na Valtické (ředitelka Mgr. Ivana Hemalová)
Základní škola Slovácká (ředitel Mgr. Martin Janošek)
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 Hřbitovní (ředitelka Mgr. Jitka Kocábová)
Mateřská škola Na Valtické (ředitelka Marta Kaufová)
Mateřská škola Břetislavova (ředitelka Lenka Čudová)
Mateřská škola U Splavu (ředitelka Zdeňka Krutišová)
Mateřská škola Okružní (ředitelka Mgr. Zdeňka Stanická)
Mateřská škola Osvobození (ředitelka Bc. Eva Čevelová)
Základní umělecká škola (ředitel Radek Pudelka)

Události ve školství
Epidemie uzavřela školy
Bezpečnostní rada státu vzhledem k vývoji epidemie nemoci COVID-19 v Evropě rozhodla o mimořádných opatřeních a od středy 11. března zavřela základní, střední, vyšší odborné školy a vysoké školy.
I přes postupné rozvolňování vládních nařízení se v tomto školním roce již výuka v plném rozsahu neobnovila. Probíhala distanční výuka prostřednictvím počítačů, v červnu byly umožněny konzultace pro
omezený počet žáků
Radnice uzavřela mateřské školy
Vzhledem k nízkému počtu dětí, které navštěvovaly předškolní zařízení (cca 7%) se Město Břeclav rozhodlo od úterý 17. března do odvolání uzavřít všechny mateřské školy, jejichž je zřizovatelem.

51

Na Slovácké vznikla dětská skupina
Na základě rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje zřídilo město Břeclav od 20. března na ZŠ Slovácká dětskou skupinu. Tu mohly navštěvovat děti od 3 do 10 let, jejichž rodiče byli zaměstnanci bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, orgánů ochrany veřejného zdraví, ozbrojených sil, škol, lékáren a
vězeňské služby.
Představitelé města přivítali
nové školáky
Představitelé břeclavské radnice 1.
září společně s řediteli a učiteli
břeclavských škol přivítali prvňáčky při jejich prvním školním
dni. Na děti na základních školách
čekalo pasování do role prvňáčků,
ale také drobné dárečky na přivítanou. Do šesti základních škol nastoupilo celkem 2 266 dětí, z toho
259 prvňáčků. Mateřské školy
v Břeclavi navštěvovalo ve školním
roce 2020/21 celkem 712 dětí.
Opravy a investice do školských zařízení
Také v roce 2020 investovalo město nemalé finanční částky do zlepšení podmínek pro výuku v břeclavských školách a školkách. Byla dokončena oprava havárie sociálního zařízení a všech WC v ZŠ Jana Noháče ve Staré Břeclavi (1,5 milionu korun). Ukončena byla rekonstrukce travnatých ploch přírodní zahrady na ZŠ Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi. V MŠ Dukelská byla provedena oprava kanalizace. V
průběhu letních prázdnin město opravilo rozvody topení pod tělocvičnou a povrch multifunkčního
hřiště na ZŠ Slovácká. V létě bylo také opraveno sociální zařízení u jídelny a rozšířeno parkoviště u ZŠ
Kupkova (na ulici Sovadinova), kde byly opraveny i omítky a propadlý povrch. U ZUŠ Břeclav bylo vybudováno parkoviště. Na ZŠ Na Valtické byly instalovány nové vstupní dveře s bezpečnostními prvky a
únikovým východem.
Finančně nejnáročnější byla investice přes 30 milionů korun do nástavby pro odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v poštorenské ZŠ Komenského (bílé budově), která začala po prázdninách. Tato
investice byla spolufinancována ze státního rozpočtu, odkud byla Břeclavi přidělena dotace téměř 22
milionů korun v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy technické základny regionálního školství v
působnosti obcí.
Školy se na podzim opět uzavřely
Podzimní epidemie nemoci a dramatický nárůst nakažených osob způsobily opětovné uzavření škol.
Od 14. října proto vláda zakázala osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Školy opět přešly na distanční
výuku prostřednictvím internetu. Na ZŠ Kupkova začala fungovat dětská skupina pro děti zaměstnanců
bezpečnostních složek, poskytovatelů zdravotních služeb a dalších vybraných profesí.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE BŘECLAV
Rok 2020 byl také pro Městské
muzeum a galerii Břeclav velmi
specifický, plný změn a omezení
v souvislosti s pandemií. Provoz
muzea byl na několik měsíců
omezen. Přesto se podařilo zrealizovat několik akcí. Od září 2020
je v provozu nové Muzeum železnice, které se nachází v prostorách břeclavského vlakového nádraží. I přes krátkou dobu, po
kterou bylo otevřeno, se těšilo
velkému zájmu návštěvníků. Muzeum uspořádalo několik interaktivních výstav, například Dracula a ti druzí, Fenomén Igráček nebo Pat a Mat. Z krátkodobých galerijních výstav je nutné zmínit výstavy pořádané k jubileím místních výtvarníků Boženy Uhrové, Karla Křivánka, Františka Schulze a Cyrila Urbana. V synagoze se konala za velkého zájmu první výstava dvou
mladých umělců, fotografů Antonína Průdka a Anety Garčicové. Lichtenštejnský dům hostil výtvarné
práce studentů a absolventů u příležitosti oslavy 100 let Gymnázia Břeclav nebo již tradiční výstavu
studentů soukromé školy Cultus. Muzejní výstavy dále doplnily výstavy s edukačním charakterem – Na
počátku byla bitva a Historie železnice v Břeclavi.
Šifrovací hry Židovská Břeclav a Ztracená Břeclav pokračovaly i v roce 2020 a dále umožnily hráčům
navštívit zajímavá místa v Břeclavi.
Úsek kultury připravil několik tradičních akcí, například Velkou pohádkovou diskotéku, další ročník
plesu města Břeclavi a velmi oblíbený food festival Rajská Břeclav. V rámci epidemiologických opatření
byly zrušeny akce Břeclav dětem, Velikonoční inspirace, Břeclavský pivní košt a Břeclavské svatováclavské slavnosti. Břeclavské Vánoce sice proběhly bez programu a trhů, ale vyzdobený park těšil návštěvníky po dobu celého adventu.
Z důvodu vícezdrojového financování je organizace po ekonomické stránce stabilní. Muzeum a galerie
úzce spolupracuje se zřizovatelem a pomocí dotačních titulů je spolufinancováno také Jihomoravským
krajem. Ředitelem příspěvkové organizace je Ing. Petr Dlouhý.

Organizace je rozčleněna do tří úseků:
ÚSEK MUZEA A GALERIE organizuje krátkodobé i dlouhodobé výstavy jak z vlastních fondů, tak prostřednictvím zápůjček od jiných institucí. Pořádá semináře, přednáškové cykly a jiné osvětové akce pro
odbornou i nejširší veřejnost, spolupracuje s výkonným orgánem památkové péče a realizuje záchranné archeologické výzkumy na základě smluv s investory. Pokračuje v ochraně a údržbě archeologické památkové rezervace v lokalitě Pohansko, včetně kulturně společenského využití samotného zámečku, stejně jako břeclavské synagogy, vyhlídkové věže břeclavského zámku nebo Lichtenštejnského
domu. Do náplně činnosti Úseku muzea a galerie patří rovněž správa knihovny se specializovaným fondem pro vlastní potřeby s možností využití pro veřejnost. Naprosto samozřejmá a přirozená je spolupráce s ostatními muzei a galeriemi nebo dalšími podobně zaměřenými organizacemi a institucemi.
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V čele Úseku muzeum a galerie stojí Mgr. Silvie Vymyslická, která je současně statutárním zástupcem
ředitele příspěvkové organizace. Stejně jako všichni pracovníci tohoto úseku, s odborností v oblasti
muzeologie, archeologie, historie, etnografie a dějin umění, má své pracoviště v hlavním sídle muzea.
ÚSEK TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH zajišťuje nejrůznější kulturní
akce, jako jsou například koncerty, divadelní představení, zábavné pořady, soutěže a jiné kulturní akce
pro všechny věkové kategorie (např. Moravský den, Slavnosti rajčat, Svatováclavské slavnosti, Břeclavské Vánoce, atd.). Úsek kultury mimo jiné organizuje a zabezpečuje spolupráci s partnerskými městy.
Součástí úseku je provoz Turistického informačního centra a veškerých služeb s tím souvisejících,
včetně propagace města a regionu. Ke standardně poskytovaným službám patří zprostředkovatelská
činnost zahrnující prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce pořádané ostatními subjekty.
Úsek vede Edita Rišicová. Pracovníci pro kulturu a TIC mají svá pracoviště v Lichtenštejnském domě.
ÚSEK PROVOZNÍ A SPRÁVNÍ ČINNOSTI zabezpečuje administrativní úkony v ekonomické oblasti, v oblasti smluvních vztahů, vztahů ke zřizovateli a externím subjektům i samotného technicko-organizačního provozu instituce (např. úklid, BOZP, revize, správa budov, autoprovoz apod.) Úsek ve spolupráci
s Úsekem muzeum a galerie koordinuje průvodcovské služby ve všech spravovaných objektech určených k veřejné prezentaci, tj. v sídle muzea na sídlišti Dukelských hrdinů, synagoze, Lichtenštejnském
domě, na zámečku Pohansko, na vyhlídkové věži břeclavského zámku a na Muzeu železnice. Spravuje
také pavilon v parku.
Úsek vede Petra Černá.
Hlavní činností všech úseků, které spolu kooperují a vzájemně se doplňují, se také prolíná doplňková
činnost, která spočívá zejména v pronájmu prostor ve spravovaných objektech, jak pro kulturní, tak
pro nejrůznější společenské akce. Synagoga a exteriéry Pohanska jsou oblíbeným místem pro svatební
obřady. Na TIC převažuje zejména velkoobchodní, maloobchodní činnost, zprostředkování obchodu a
služeb nebo např. půjčovna kol. K doplňkové činnosti patří také vydavatelská činnost, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce apod.

OBJEKTY VE SPRÁVĚ A NÁJMU
SYNAGOGA se nachází v centru města v ulici U Tržiště. Budova z roku 1868 vznikla nákladem židovského starosty Davida Kuffnera. O dvacet let později jej renovoval významný vídeňský architekt Max
Fleischer v novorománském slohu s použitím maurských prvků v interiéru. K bohoslužebným účelům
byla využívána do začátku německé okupace v roce 1938, celé půlstoletí pak sloužila jako skladovací
prostory. Po celkové náročné rekonstrukci v letech 1997–1999 slouží jako stálá expozice, koncertní sál
a dějiště společenských akcí. Synagoga je chráněná kulturní památka č. 8507.
LICHTENŠTEJNSKÝ DŮM byl postaven v 80. letech 19. století jako židovská obecná škola. Dům byl
využíván převážně jako škola a zvláštní škola i v dalších letech. Od roku 1995 do 2007 zde sídlilo Městské muzeum a galerie Břeclav. Po dílčí rekonstrukci zde v květnu 2009 vznikl Lichtenštejnský dům. V
roce 2011 byl zrekonstruován půdní prostor Lichtenštejnského domu, který je nyní využíván jako Galerie v podkroví, především pro krátkodobé výstavy. Své sídlo zde má úsek Turistické informační středisko, kultura a cestovní ruch. Pro návštěvníky je k dispozici stálá expozice rodu Lichtenštejnů a miniatury Lednicko-valtického areálu.
ZÁMECKÁ VĚŽ byla v roce 2015 po náročné rekonstrukci zpřístupněna návštěvníkům. Věž je rozšířena
o vyhlídkovou plošinu tak, aby bylo možné z věže shlédnout Břeclav a její okolí ve všech směrech. V
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roce 2018 byly na vyhlídce instalovány orientační mapy a v prostorách schodiště cedule s dobovými
fotografiemi zámku a informacemi o jeho majitelích. Zámecká věž je stále velmi oblíbenou atrakcí pro
místní i turisty.
ZÁMEČEK POHANSKO nechali v lužním lese postavit Lichtenštejnové v letech 1810 – 1812 k loveckým
účelům. Shodou historických okolností zrovna v místech, kde o mnoho staletí dříve stával obranný val
slovanského hradiště. Uvnitř zámečku se nachází expozice otevřená v roce 2010, která je již čtvrtou
prezentací výsledků mnoholetých archeologických výzkumů prováděných v dané lokalitě Ústavem archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity. Zámeček je hojně navštěvován nejen místními obyvateli jako odpočinková zóna, ale hlavně turisty a cykloturisty jako vstupní brána do obory Soutok. Pravidelně se zde konají kulturní akce. Pohansko je chráněná kulturní památka č. 1160.
PAVILON V PARKU je od konce června 2019 otevřen veřejnosti. Prostor byl upraven tak, aby jej mohla
využívat široká veřejnost k denním návštěvám parku či kulturních akcí pořádaných právě MMG Břeclav.
Je vybaven osvětlením, posezením, wi-fi a celodenně monitorován kamerovým systémem napojeným
na služebnu Městské policie Břeclav. V létě ožívá hudbou, celoročně výstavami, bleším trhem a hlavně
Břeclavskými Vánocemi.
MUZEUM ŽELEZNICE je otevřeno od konce září 2020 v pronajatých prostorách břeclavského vlakového
nádraží. Moderně pojaté prostory jsou vyplněny modely vláčků z břeclavského depa, předměty ze sbírek, historickými daty, videoprojekcí, informačním kioskem anebo interaktivními hracími prvky pro
děti. Expozice je a stále bude doplňována o nově získané exponáty.

Srovnání návštěvnosti muzejních objektů v letech 2018 – 2020
Objekt
2018 2019 2020
--------------------------------------------------------------Pod vodárnou
4 943 5 626 2 926
Synagoga
3 066 2 696 1 423
Pohansko
2 754 2 099 1 905
Licht. dům
988
1 252 394
Zámecká věž
3 864 3 861 2 842
Muzeum železnice
x
x
1 364
Celkem
15 615 17 449 10 854

Realizované výstavy
Název akce

Datum konání

Místo

Božena Uhrová – Všednosti
100 let Gymnázia Břeclav
výstava výtvarných prací
Dracula a ti druzí
Výstava Cultus2
Karel Křivánek - Z druhé kapsy
Osvobození Břeclavi 1945
Fenomén Igráček
Na počátku byla bitva

12. 12. 2019 – 2. 2. 2020

Dukelských hrdinů

138

13. 12. 2019 – 1. 3. 2020
5. 2. 2020 – 28. 5. 2020
13. 2. 2020 – 29. 3. 2020
12. 3. 2020 – 30. 6. 2020
11. 5. 2020 – 30. 7. 2020
8. 6. 2020 – 30. 8. 2020
1. 7. 2020 – 4. 10. 2020

Synagoga
Dukelských hrdinů
Lichtenštejnský dům
Synagoga
Pavilon v parku
Dukelských hrdinů
Lichtenštejnský dům

147
627
95
129
Nesledováno
1.313
224

55

Počet návštěvníků

František Schulz - Výběr z díla
Historie železnice v Břeclavi
Cyril Urban - Mystérium času
A. Průdek a A. Garčicová
Výstava Pat a Mat
CELKEM

16. 7. 2020 – 13. 9. 2020
1. 8. 2020 – 31. 10. 2020
9. 9. 2020 – 4. 10. 2020
18. 9. 2020 – 31. 1. 2021
6. 10. 2020 – 18. 2. 2021

Synagoga
Pavilon v parku
Dukelských hrdinů
Synagoga
Dukelských hrdinů

546
Nesledováno
245
377
538
4.379

Stálé expozice MMG Břeclav
Pro úsek Muzeum a galerie byla v roce 2020 hlavním cílem realizace expozice Muzea železnice Břeclav
ve výpravní budově břeclavského nádraží. Slavnostní otevření Muzea železnice Břeclav proběhlo přes
značné překážky dne 3. září 2020. Návštěvníci se zde mohou seznámit se samotnou historií výstavby
železnice břeclavského dopravního uzlu a břeclavského nádraží a s vlivem železnice na formování
města Břeclavi. Součástí expozice jsou modely vozů břeclavského depa ve velikosti H0, dále model
parní lokomotivy Moravia a v neposlední řadě autentické předměty dané doby. Veškeré informace jsou
zpracovány zajímavou a poutavou formou za použití informačních technologií a interaktivních prvků.
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TURISTICKÉ-INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)
Infocentrum obsloužilo v roce 2020 celkem 11.434 návštěvníků, což je výrazný pokles v porovnání s
předcházejícími lety. Tento úbytek byl způsoben pandemií nemoci COVID-19, kvůli které bylo na základě vládního nařízení TIC uzavřeno hned několikrát, a to nejdříve v období od 14. 3. do 30. 4. 2020,
poté od 22. 10. do 2. 12. 2020 a také mezi vánočními svátky s pokračováním do nového roku 2021.
Mimořádná opatření byla v létě rozvolněna, proto hlavní turistická sezóna proběhla téměř srovnatelně
s minulými roky. Rozdíl byl pouze v počtu zahraničních turistů, jejichž podíl se snížil.
V polovině srpna 2020 proběhlo na TIC hodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery Shopping,
které bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Asociací turistických informačních
center České republiky. Jednotlivá infocentra byla hodnocena z pohledu běžného zákazníka, kdy se
hodnotil např. exteriér a interiér TIC, příjemnost prostředí, rychlost obsloužení, profesionální vystupování pracovníka TIC, schopnost navrhnout řešení, vybavenost infocentra apod. Všechny parametry byly
poté celkově přepočteny tzv. indexem, ve kterém TIC získalo celkem 92,86 %, což je velmi dobré hodnocení.
Turisté stále projevují zájem o propagační materiály a mapy, žádají si informace o turistických atraktivitách ve městě a regionu, nakupují suvenýry či sběratelské předměty, místní občané pak využívají
zejména kancelářských služeb nebo předprodeje vstupenek na vybrané kulturní a společenské akce.
V roce 2020 se podstatně zvýšil zájem o půjčování jízdních kol. V současnosti je k dispozici celkem 13
trekkingových kol pro dospělé. Dále je možné zapůjčit si také dětská kola velikosti 20 a 24, přívěsný
vozík Weehoo pro děti od 2 do 9 let a s výškou cca 96 až 132 cm, tandemové kolo a tři koloběžky. Pro
nejmenší návštěvníky bude pro nadcházející sezónu opět k dispozici dětská zadní cyklosedačka. Počet
výpůjček i celková tržba v roce 2020 vzrostly – bylo realizováno celkem 401 výpůjček a celková tržba
činila 95.150 Kč.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE
Hospodářský výsledek a účetní závěrka za rok 2019 byly schváleny na 38. schůzi rady města dne 27.
května 2020 a hospodářský výsledek byl po zdanění ve výši Kč 253.907,35 rozdělen do rezervního
fondu. Celková hodnota movitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření k 31.
květnu 2020 činila Kč 15.841.962,72.
Město Břeclav vydalo na základě usnesení Zastupitelstva města Břeclavi ze dne 24. 6. 2020 novou Zřizovací listinu Městskému muzeu a galerii Břeclav s účinností od 1. 7. 2020, včetně přílohy č. 1 (Majetek
svěřený příspěvkové organizaci k hospodaření k 30. 6. 2020) a Dodatek č. 1 nahrazující přílohu č. 1
(Majetek předaný příspěvkové organizaci k hospodaření k 1. 7. 2020). Celková hodnota movitého majetku předaného příspěvkové organizaci k hospodaření ke dni 1. 7. 2020 činila Kč 633.132,18. Dne 23.
9. 2020 bylo schváleno Zastupitelstvem města Břeclavi na 16. zasedáním uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku ve výši Kč 9.546.031,03. Rada města dne 25. 11. 2020 na své 50. schůzi
uložila odvod 2 mil. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele.
V průběhu účetního období roku 2020 byl rozpočet organizace navýšen o průtokové provozní účelové
dotace, které poskytl Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím zřizovatele. Jednalo se o dotace na Břeclavské svatováclavské slavnosti ve výši Kč 300 tis. korun, na realizaci projektu Muzeum
železnice Břeclav ve výši Kč 180 tis. korun a na realizaci projektu Zkvalitnění služeb TIC Břeclav ve výši
Kč 50 tis. korun. Dotace na Břeclavské svatováclavské slavnosti byla v plné výši vrácena Jihomoravskému kraji z důvodu zrušení akce kvůli zhoršující se pandemické situaci.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV
Městská knihovna rovněž prožila zcela mimořádný rok. Vyhlášení nouzového stavu
v polovině března znamenalo mj. také uzavření knihoven pro veřejnost. Spoustu akcí
plánovaných na březen a duben tak bylo
nutné zrušit. Pracovníci knihovny se zapojili do šití roušek, přípravy strategických
dokumentů, ale hlavně se věnovali revizi
knihovního fondu, která se koná jednou za
deset let a shodou okolností připadla
právě na rok 2020. Rukama pracovníků
knihovny prošlo téměř 130 000 knihovních
dokumentů, které bylo nutno načíst do databáze, opravit případné nesrovnalosti či
dohledávat ty dokumenty, které se jevily
jako nezvěstné.
Knihovna se ale zapojovala do ulehčení situace obyvatel v karanténě i dalšími způsoby. Na sociálních
sítích propagovala možnost výpůjček elektronických knih zdarma (nově byl navýšen počet e-výpůjček
na tři kusy), na pobočkách knihovny byl ve spolupráci s městem organizován výdej ochranných prostředků – dezinfekce a roušek. Od března se taky v knihovně i na pobočkách vydávaly pytle a tiskly kódy
na tříděný odpad – tuto službu občané hojně využívali.
Od počátku pandemie se pracovníci knihovny pokusili některé z aktivit, na něž jsou naši čtenáři zvyklí,
zprostředkovat online. Ve spolupráci s televizním studiem Sound-worx pracovnice dětského oddělení
propagovaly možnosti dětského čtenářství, uspořádány byly také tři přednášky věnované regionální
historii. PhDr. Emil Kordiovský se věnoval tématu četnictva v roce 1938 a válečným škodám v Břeclavi,
PhDr. Miroslav Geršic divákům přiblížil 100. výročí definitivního připojení Valticka k Československu.
Pro veřejnost se knihovna otevřela znovu od pondělí 11. května, půjčování kvůli nutné dezinfekci knih
pomocí generátoru ozónu probíhalo v prázdninovém provozu, který trval do 31. srpna. Byly obnoveny
akce pro veřejnost, besedy a akce pro školy se uskutečňovat nemohly.
Od 1. září byl zahájen v knihovně standardní provoz, podařilo se uspořádat i literární festival Bookpark.
Epidemická situace se však začala opět zhoršovat, akce pro školy byly znovu zrušeny v úterý 13. října.
Ve čtvrtek 22. října došlo k opětovnému uzavření knihovny. Musely být opět zrušeny veškeré akce pro
veřejnost. Pracovníci knihovny personálně vypomohli při kritické situaci v Domově seniorů, nabídli pomoc i hygienické stanici s trasováním kontaktů nakažených osob.
Po zavedení protiepidemického systému PES byl provoz v knihovně zahájen v pondělí 23. listopadu
formou výdejního okénka. Ve čtvrtek 3. prosince klesl protiepidemický systém PES na třetí stupeň a
knihovny byly za dodržování klasických hygienických pravidel (3R – roušky & ruce & rozestupy) otevřeny pro veřejnost. Od pátku 18. prosince se protiepidemický systém PES vrátil na stupeň čtyři a půjčování a vracení knih probíhalo opět jen formou výdejního okna.
Důsledkem výše zmíněných omezení byl samozřejmý pokles prakticky všech statisticky sledovaných
ukazatelů, který byl způsoben kromě uzavření samotné knihovny také uzavřením škol všech stupňů a
menší mobilitou obyvatel.
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Ředitelem knihovny je Mgr. Marek Uhlíř.
Celkové roční náklady na provoz knihovny dosáhly výše 14 157 000 korun, výnosy činily 14 102 533
korun. Hospodářský výsledek za rok 2019 tak činil -54 467 korun.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020
Celkem 171 381 svazků knihovních jednotek.
Z toho:
153 783 knihy (46 122 naučná literatura a 107 661 beletrie)
14 636 CD
2 779 elektronické dokumenty
144 zvukově obrazové dokumenty
195 titulů docházejících periodik
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí děti
dospělé oddělení
1 569 166
dětské oddělení
264
691
pobočka Poštorná
502
284
pobočka St. Břeclav 129
81
pobočka Ch. N. Ves
138
106
celkem
2 602 1 328

Virtuální návštěvníci

celkem
1 735
955
786
210
244
3 930

webové stránky
on-line Clavius
on-line Carmen
Facebook, Instagram
Youtube
Výpůjčky

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení
dětské oddělení
ISS
zvuková knihovna
pobočka Poštorná
pobočka St. Břeclav
pobočka Ch. N. Ves
celkem

29 140
14 436
79 215
248 423
6 492

knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení
50 807
dětské oddělení
21 868
oddělení ISS
18 874
zvuková knihovna
1 875
pobočka Poštorná
36 257
pobočka St. Břeclav
11 609
pobočka Ch. N. Ves
10 470
celkem
151 760

15 342
8 230
8 062
227
11 074
2 489
2 344
47 768

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE V ROCE 2020
Virtuální Univerzita třetího věku
I v roce 2020 pokračovalo v břeclavské knihovně studium Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V) jehož
garantem je Provozně-ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. V jarním semestru se
ke studiu tématu Lesnictví přihlásilo 58 studentů. Podařilo se uspořádat tři společné přednášky, zbytek
semestru absolvovali studenti kvůli uzavření knihoven pro veřejnost formou samostudia.
Na duben (a později na září) knihovna pro studenty VU3V připravovala třídenní zájezd do východních
Čech, kde měli mít účastníci možnost si prohlédnout hospital v Kuksu, safari ve Dvoře Králové a vojenské opevnění Josefov-Jaroměř. Kvůli epidemické situaci byl už připravený zájezd nejprve odložen na
podzimní termín a poté bohužel úplně zrušen.
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V lednu se závěrečných promocí v nové aule České zemědělské univerzity v Praze zúčastnilo sedm studentů z Břeclavi, kvůli epidemické situaci se v dalším období závěrečné semináře ani slavnostní promoce nekonaly.
Na podzimní semestr s velmi zajímavým tématem Mistři evropského barokního malířství 17. století se
opět přihlásil vzhledem k okolnostem potěšitelný počet 49 zájemců o studium, stihla se ale uspořádat
jen jedna společná přednáška, další studium už probíhalo distanční formou.
Břeclavsko v letech 1938-1945 – cyklus přednášek k 75. výročí konce 2. světové války
K 75. výročí konce 2. světové války připravila Městská knihovna Břeclav cyklus přednášek Břeclavsko v
letech 1938-1945. Naživo se uskutečnila pouze první přednáška, zbytek proběhl formou online přednášek promítaných na YouTube kanále knihovny. Tato aktivita se setkala s velmi kladným ohlasem a
jako příklad dobré praxe byla uvedena také na celostátním portále online.knihovna.cz.
Seznam přednášek:
•
1. 10. Četnictvo na Břeclavsku v roce 1938 – PhDr. Emil Kordiovský
•
22. 10. Váleční letci z Břeclavi – Michal Uher
•
29. 10. Váleční parašutisté z Břeclavi – Michal Uher
•
12. 11. Každodenní život v protektorátu – Mgr. Jaroslav Čech
•
19. 11. Přechod fronty přes Břeclavsko – Bc. Petr Holobrádek
•
12. 12. Vládní vojsko za protektorátu – Michal Uher
•
10. 12. Válečné škody v Břeclavi – PhDr. Emil Kordiovský
V rámci cyklu byly plánovány ještě další přednášky, které byly odloženy na dobu, kdy se zlepší epidemická situace.
•
Břeclavské školství za války – PhDr. Ludislava Šuláková
•
Osudy břeclavských Židů za války – PhDr. Alena Káňová
•
Rod Lichtenštejnů za války – PhDr. Miroslav Geršic
Pokud se podaří v roce 2021 získat prostředky z grantu Ministerstva kultury ČR, budou přednášky publikovány i v tištěném sborníku.
Brain & Breakfast: cyklus inspirativních snídaní
V roce 2020 pokračoval v malém sále pravidelný cyklus ranních pořadů nazvaných Brain & Breakfast.
Jedná se o talkshow živě vysílanou přes internet, s lidmi, kteří mohou být inspirací pro každého:
•
•
•
•
•
•

23. 1
20. 2.
23. 7.
20. 8.
17. 9.
22. 10.

Čo funguje v marketingovej komunikácii – Michal Pastier
Život v komplexitě – Libor Winkler
Cesta Fosfy – Ivan Baťka
Sloužit vlasti – gen. Petr Pavel
Precizní medicína – Petr Hora
Umělá inteligence – Parní stroj 21. století – Sara Polak

Vysokému zájmu se těšila zejména přednáška Ing. Ivana Baťky, generálního ředitele a předsedy představenstva břeclavské firmy Fosfa a.s., na které představil systém řízení firmy jako živého organismu,
jehož cílem je služba zákazníkovi.
Zajímavým prvkem projektu Brain & Breakfast je volba Knihy měsíce, kdy přednášející doporučí divákům knihu, která jej osobně zaujala nebo k něčemu inspirovala. Příjemným zpestřením je pro účastníky
drobné občerstvení, které břeclavská knihovna hostům zdarma nabízí. Vedení knihovny vybídlo k účasti
na přednáškách i samotné knihovníky, a tak se čtvrtkové inspirativní snídaně stala pravidelnou součástí
neformálního knihovnického teambuidingu.
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Bohužel právě poslední přednáška Sary Polak Umělá inteligence: Parní stroj 21. století už se musela
kvůli protiepidemickým opatřením konat bez účasti veřejnosti. Doufejme, že se situace brzy zlepší a
inspirativní snídaně v břeclavské knihovně budou moci nadále zpestřovat nabídku vzdělávacích i komunitních aktivit ve městě.
Jižní Morava čte
Téma 5. ročníku čtenářské soutěže Jižní Morava čte - Svět v obrazech - odkazovalo na dílo Jana Amose
Komenského, od jehož úmrtí v roce 2020 uplynulo 350 let. Soutěž byla zahájena v září, z důvodu vládních opatření se ovšem nemohly uskutečnit plánované hromadné akce. Uskutečnily se tak pouze doprovodné soutěže. Vyhodnocení a ocenění čtenářů se uskutečnilo bez přítomnosti veřejnosti a v souladu s vládními nařízeními a ceny byly výhercům předány na dvoře knihovny v prosinci před Vánocemi.

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Klub videoher
Od ledna 2020 zahájil v počítačové učebně břeclavské knihovny pravidelný provoz Klub videoher pod
vedením pracovnice dětského oddělení Jany Zeithammerové. Hlavním cílem Klubu videoher bylo poskytnout zázemí a možnost zahrát si ve skutečném světě pro děti různých kategorií. Zájem byl od počátku vysoký a přetrvával i v období pandemie a prázdnin. Mimo hraní her se vedoucí klubu zaměřila
na podporu vývoje různých soft skills, jako je vyhledávání na internetu nebo v knížkách pomocí bodování a odměn. V budoucnu by se měl Klub rozšířit jednak "virtuálně" (on line turnaje) i fyzicky (novým
vybavením).
Literární festival Bookpark
Pilotní ročník literárního festivalu BookPark břeclavská knihovna uspořádala ve spolupráci s Gymnáziem Břeclav v parku u nádraží v termínu od 7. do 11. září. Po celý týden byla pro zájemce připravena
široká škála literárních a divadelních akcí. Dopolední akce byly určeny studentům, odpolední pak široké
veřejnosti.
Ještě před oficiálním zahájením festivalu si na své přišly děti. O provedení oblíbené klasické pohádky
O perníkové chaloupce se v pavilonu břeclavského parku postaralo Loutkové divadélko Radost Břeclav.
Festival byl zahájen besedou se scenáristou, režisérem a spisovatelem Edgarem Dutkou, který je břeclavským čtenářům znám především jako autor vzpomínkové knihy U útulku 5. V úterý 8. září byl hostem
festivalu novinář a znalec americké společnosti a politiky Daniel Anýž. Beseda Amerika současnosti –
vše, co jste chtěli vědět, ale neměli jste se koho zeptat se konala v pavilonu břeclavského parku a
týkala se především situace kolem blížících se amerických prezidentských voleb.
Ve středu 9. září se v pavilonu v parku konalo autorské čtení se spisovatelkou Naďou Horákovou, která
s rodinou žije v Mutěnicích a píše především historické romány a detektivky. Čtvrteční festivalový pavilon v parku patřil poezii. Večerem nazvaným Milá Mácho aneb Jak píšou holky provedla brněnská
básnířka a editorka Zuzana Gabrišová. Představila na něm tvorbu známých i téměř zapomenutých českých básnířek, které publikovaly mezi lety 1857–2014.
V pátek 10. září se mohli zájemci těšit na besedu a film Michala Huvara na motivy cestopisu Karla Čapka
Obrázky z Holandska s podtitulem S Karlem Čapkem zemí kanálů a květin. Páteční festivalový večer
patřil ještě břeclavské derniéře představení Hamleta v podání Divadelního souboru Břetislav, která se
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konala v prostorách blízkého Dělnického domu. Dozvukem literárního festivalu pak bylo nedělní Listování s Lukášem Hejlíkem věnované knize Roba Granta nazvané Špeky, které se konalo ve velkém sále
knihovny.
S výjimkou divadelních představení byl vstup na všechny akce zdarma. Cílem festivalu bylo přispět
k dalšímu oživení břeclavského parku a rozšíření nabídky kulturních akcí konaných v městě Břeclavi.
Součástí festivalu byla i streetartová akce věnovaná Janu Skácelovi, který v Břeclavi prožil své mládí.
V jejím rámci byla cesta od domu v Poštorné, kde tenkrát bydlel, ke gymnáziu vyzdobena básníkovými
verši, které byly nastříkány na chodník smývatelnými barvami.

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, Facebook, Instagram a další
osvědčené zdroje – plakáty, letáky, rozesílání SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová televize. Na Facebooku přibylo za rok 2020 247 příspěvků, které zhlédlo 220 747 návštěvníků. Facebook
Městské knihovny Břeclav má v současnosti 1 517 fanoušků a 1 539 sledujících.
Pokračujeme s projektem na Facebooku a Instagramu – Knihovnice/knihovník doporučuje, kde se snažíme doporučovat čtenářům knihy, které jsme přečetli, a líbily se nám. Vlastní facebookový profil provozuje i dětské oddělení a pobočky v Poštorné a ve Staré Břeclavi.
Uzavřená skupina Knihovny knihovnám je určena výhradně pro zaměstnance knihoven má v současnosti 1 000 členů – knihovníků. Na těchto stránkách sdílíme své zkušenosti s kulturními a vzdělávacími
akcemi. Skupina je stále aktivní.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
V roce 2020 břeclavská knihovna vydala pro Ústav veřejné politiky Fakulty sociálních a ekonomických
věd Univerzity Komenského v Bratislavě monografii Patrika Pavlovského TEÓRIA POSTRČENIA V KONCEPCIÁCH VEREJNEJ POLITIKY A SPRAVOVANIA (a príklady jej aplikácie v rámci slovenskej samosprávy)
v nákladu 20 výtisků.

KULTURNÍ AKCE V ROCE 2019
LEDEN
Free Film Fest: Punková odysea
Listování: Losos v kaluži – Markéta Lukášová
Virtuální univerzita třetího věku: Lesnictví
ÚNOR
Tváře Břeclavi: Beseda s městským architektem – Karel Bařinka
Hrdinové všedních dnů – přednáška Bohuslava Kartouse a Otakara Foltýna
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
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Listování: Jak se stát diktátorem – Mikal Hem
Festival ProTibet 2020: koncert na tibetské mísy – Lucie Hodonská
Festival ProTibet 2020: promítání filmů Dalajlamovo poselství, Kálačakra – probuzení
Afrikou na pionýru – cestovatelská přednáška Marka Slobodníka
DUBEN
Úklid knihovny – online beseda pracovnic dětského oddělení ve spolupráci s CVČ Lvíček Dyjáček
KVĚTEN
Situace na Břeclavsku v roce 1938 – online historická přednáška E. Kordiovského (studio Sound-worx)
100 let od připojení Valticka k ČSR – online historická přednáška M. Geršice (studio Sound-worx)
ČERVEN
Listování: Bitevní pole – Jerome Colin
Obrázek pro radost – akce pro seniory ve spolupráci s MAS, ADRA a Zdravé město
ČERVENEC, SRPEN
Michal Tučný – Hudební kavárna pro Tyflocentrum Břeclav
ZÁŘÍ
Bookpark – literární festival v parku
Thajsko nejsou jen pláže – cestovatelská přednáška Radany Denemarkové
Jižní Morava čte: zahájení literární soutěže pro děti
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Veletrh volnočasových aktivit – prezentace a propagace služeb knihovny
Knížky plné veršů a poezie – beseda s básníkem s Radkem Malým pro ZŠ Slovácká
Virtuální akademie třetího věku: Mistři evropského barokního malířství 17. století
ŘÍJEN
Podzimní jablko – výtvarná soutěž pro děti
Četnictvo na Břeclavsku v roce 1938 – historická přednáška Emila Kordiovského
Váleční letci z Břeclavi – online historická přednáška Michala Uhra
Váleční parašutisté z Břeclavi – online historická přednáška Michala Uhra
LISTOPAD
Každodenní život v protektorátu – online historická přednáška Jaroslava Čecha
Přechod fronty přes Břeclavsko – online historická přednáška Petra Holobrádka
PROSINEC
Vládní vojsko za protektorátu – online historická přednáška Michala Uhra
Válečné škody v Břeclavi – online historická přednáška Emila Kordiovského
Pohádky H. Ch. Andersena – online vysílání pro školní družinu ZŠ Slovácká
Moderní pohádky Miloše Macourka a Aloise Mikulky – online vysílání pro školní družinu ZŠ Slovácká
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TEREZA BŘECLAV
Příspěvková organizace Tereza Břeclav se v
roce 2020 prioritně věnovala provozování
sportovních a volnočasových areálů, které
má v zápůjčce od Města Břeclavi jako zřizovatele. Ředitelem příspěvkové organizace
je od 1. 3. 2020 Ing. Radek Hrdina.

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku k 31. 12. 2020:
provozování Zimního stadionu Břeclav, pronájem tohoto majetku včetně nebytových prostor
v prostorách zimního stadionu
provozování půjčoven sportovních a rekreačních potřeb
pořádání a organizování veřejných akcí sportovního charakteru
provozování činností pro využití volného času občanů
zajišťování činnosti v oblasti sportu - lední hokej
provozování krytého bazénu
provozování letního koupaliště
provozování fotbalového a sportovního areálu na ulici Lesní, v k. ú. Poštorná
provozování fotbalového a sportovního areálu v Břeclavi-Charvátské Nové Vsi
správa a údržba majetku zřizovatele
opravy a údržba veřejného osvětlení města Břeclav, které nebylo příspěvkové organizaci předáno k hospodaření
Doplňková činnost:
hostinská činnost, včetně prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vedení účetnictví
velkoobchod a maloobchod
ubytovací služby
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
poskytování technických služeb
Zásadní ovlivnění provozu všech areálů přinesla celosvětová pandemie nemoci COVID-19, kvůli které
od března 2020 vláda ČR omezovala či úplně uzavírala jednotlivá sportoviště. Výsledkem byl značný
pokles návštěvnosti jednotlivých sportovišť a tím spojený výrazný propad ekonomických příjmů.
Zimní stadion
Zimní stadion je prioritně využíván sportovním klubem HC Lvi Břeclav a oddílem krasobruslení, zbylé
volné hodiny byly využity pro potřeby školských zařízení, ke komerčním pronájmům a v neposlední
řadě pro veřejné bruslení. V rámci letní odstávky proběhla pravidelná údržba technologie chlazení a
byly provedeny všechny předepsané revize technologie. V rámci údržby areálu byly provedeny různé
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udržovací práce a opravy vedoucí k udržení či případně ke zkvalitnění provozu sportoviště, jako například náhrada zastaralých ventilů čpavkové technologie.
V červenci-září 2020 byla provedena zásadní rekonstrukce ubytování hostelového typu v přístavbě
budovy zimního stadionu, kde v novém standardu vzniklo ve 14 pokojích celkem 56 lůžek, prioritně
určených pro dětské skupiny. Tím byl vytvořen funkční celek pro soustředění sportovní mládeže.
V rámci dlouhodobého výhledu byly projekčně připraveny možnosti postupné rekonstrukce zimního
stadionu z pohledu:
1) energetických úspor – objekt byl zařazen do skupiny městských objektů, kde proběhne v letech
2021/2022 realizace energetických úspor (využití odpadního tepla z chladících kompresorů, vyregulování otopné soustavy, doplnění MaR, změna osvětlení na LED technologii, doplnění VZT pro kabiny,
fotovoltaika)
2) zvýšení standardu – příprava podkladů pro dotační výzvu Národní sportovní agentury (NSA) pro
rekonstrukci sportovišť, podání žádosti jaro 2021(nová rozcvičovna a šatna A, rekonstrukce malých
šaten jižní strany, nové mantinely s příslušenstvím, nový chladící kompresor)
Město Břeclav získalo dotaci od Jihomoravského kraje na ozvučení zimního stadionu s realizací v první
polovině roku 2021.
Krytý bazén
Krytý bazén je prioritně využíván sportovní spolky, Plaveckým oddílem Delfín, potápěčským oddílem
Nautilus a oddílem akvabel. Dopolední hodiny jsou většinově využity plaveckou školou pro potřeby
prvního stupně základních škol. Zbylé hodiny jsou využity pro veřejnost a komerční pronájmy jako
např. Baby plavání.
V rámci zhodnocení technického stavu stavební i technologické části byl v roce 2019 vyhodnocen stav
krytého bazénu jako blížící se životnosti a ve spolupráci s městem Břeclav bylo dohodnuto zpracování
komplexní projektové dokumentace. V rámci širší pracovní skupiny byla externím subjektem zpracována studie proveditelnosti/investiční záměr pro komplex městských koupališť jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Studie zohledňuje aktuální standardy a požadavky na komplexní areál městských koupališť okresního charakteru s přihlédnutím na možnost zařadit krytý bazén do seznamu certifikovaných sportovišť dle Národní sportovní agentury a získat finanční prostředky na realizaci z externích zdrojů. Projektová dokumentace by měla být zpracována v
roce 2021.
V rámci běžné údržby byly provedeny opravy a revize nutné pro zachování provozu krytého bazénu,
např.:
- vložkování nátokových trubek pro hlavní bazén
- výměna obslužné ocelové konstrukce pro technologii krytého bazénu
Saunové centrum
Saunové centrum se začlenilo do provozu KB a bylo provozováno jednak samostatně, tak i v programu „Vše v jednom“ spolu s prostory krytého bazénu. Provoz saun v suterénu krytého bazénu byl
utlumen, sloužily pouze k jednotlivým pronájmům na základě objednávky.
Letní koupaliště
Letní koupaliště je určeno široké veřejnosti a bylo v provozu jen letních měsících (červen-září). Areál
koupaliště, který vznikl v 60. letech minulého století, je již technologicky i stavebně na hranici životnosti, nicméně se daří ho udržovat v provozu za dodržení všech hygienických a bezpečnostních požadavků a je vyhledávaný pro svou kvalitní vodu a nadstandardní 50 m dlouhý bazén. Areál letního koupaliště byl rovněž zařazen do výše uvedené Studie proveditelnosti rekonstrukce městských koupališť
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a je také předmětem připravované projektové dokumentace. V rámci běžné údržby byly provedeny
opravy a revize nutné pro zachování provozu.
Fotbalový areál Lesní-Poštorná
Fotbalový areál Lesní-Poštorná je využíván fotbalovým klubem MSK Břeclav a funguje jako uzavřený
areál. V rámci pravidelné údržby byly prováděny práce nutné k udržení provozuschopného stavu areálu. V rámci možnosti získání externích zdrojů z Národní sportovní agentury začaly přípravné práce na
projektové dokumentaci pro rekonstrukci hřiště s umělým povrchem.
Fotbalový areál Charvátská Nová Ves
Fotbalový areál Charvatská Nová Ves je využíván místním fotbalovým oddílem Sokol Charvátská Nová
Ves. V rámci pravidelné údržby byly prováděny práce nutné k udržení provozuschopného stavu areálu. Na základě snížení vydatnosti podzemního zdroje pro zavlažování byl připraven projekt na realizaci samostatného vrtu pro posílení (realizace je plánována v roce 2021).
Atletický areál Valtická
Atletický areál Valtická je v dopoledních hodinách využíván pro potřeby Základní školy Na Valtické a v
odpoledních hodinách je otevřen pro širokou veřejnost. V rámci pravidelné údržby byly prováděny
práce nutné k udržení provozuschopného stavu areálu.
Ostatní činnost – pořádané akce
Otevírání/Zavírání Lichtenštejnských stezek
Vlivem celosvětové pandemie COVID-19 a následných nařízení vlády nebylo možno tuto akci realizovat v jarním ani podzimním termínu. Následně bylo rozhodnuto, že od roku 2021 přechází pořadatelství této akce na příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Břeclav.
V termínech 4. července a 30. srpna 2020 proběhly dvě úspěšné akce pro děti, které byly realizovány
ve spolupráci s Mateřským centrem Lvíček Dyjáček.

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2020
VÝNOSY CELKEM

32 055 481,71 Kč

Příspěvek na provoz celkem
zimní stadion
letní koupaliště
hostel
krytý bazén
fotbalový areál Lesní
fotbalový areál Ch. N.V.
sportovní areál Valtická
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmů
Ostatní výnosy
Čerpání fondů

22 570 000,00 Kč
8 570 000,00 Kč
1 634 000,00 Kč
1 720 000,00 Kč
8 244 000,00 Kč
1 675 000,00 Kč
370 000,00 Kč
357 000,00 Kč
6 805 265,97 Kč
1 497 849,15 Kč
39 035,69 Kč
1 143 330,90 Kč
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NÁKLADY CELKEM

33 071 050,61 Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Ostatní služby
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Mzdové náklady vč. odvodů

1 817 245,73 Kč
6 062 070,97 Kč
3 597 724,48 Kč
1 442 584,06 Kč
768 519,87 Kč
902 477,00 Kč
18 480 428,50 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-1 015 568,90 Kč

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV
Domov seniorů je v provozu od roku
1976 a zajišťuje komplex sociálních
služeb pro občany, kterým z důvodu
věku nebo pro trvalé změny zdravotního stavu nemůže být zajištěna komplexní péče v jejich vlastním prostředí
členy rodiny ani pečovatelskou službou nebo jinými terénními službami.
Služby jsou poskytovány celoročně.
Rozsah služeb upravuje zák. 108/2006
Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška
č. 505/2006 Sb. Ředitelem organizace
je PhDr. David Malinkovič.
V roce 2020 prošel Domov seniorů největší zatěžkávací zkouškou v historii sociálních služeb. Pandemie nemoci Covid-19 ovlivnila a zastavila celý svět, sociální služby se dostaly do kolapsových stavů a i
břeclavský domov musel přejít na krizové řízení pro zajištění kontinuity péče s minimálním personálním zajištěním a v prostředí postupující infekce.
Větší část roku 2020 se pracovníci Domova seniorů věnovali boji s pandemií, která je stála spoustu
času a sil, které by za jiných okolností směřovali především ke klientům a ke zvyšování kvality služeb
pro ně. Ať už to bylo zavádění protiepidemických opatření, nastavování a změny vnitřních procesů,
zajištění dostatečného množství ochranných pomůcek, testování zaměstnanců i klientů, až po bezpečnostní opatření pro obnovení běžného provozu a umožnění návštěv. To vše se za pomoci zaměstnanců, kteří dělají svou práci srdcem, i za pomoci dobrovolníků a brigádníků podařilo zvládnout. Pomoc přicházela také od nejrůznějších soukromých osob a firem.
V polovině roku se povedlo úspěšně zkolaudovat novou budovu stravovacího, provozního a ekonomického úseku. Velké dík patří zaměstnancům těchto úseků za zvládnutí přestěhování a zprovoznění
těchto prostor, což všichni dokázali bez nutnosti přerušení dodávek stravy.
Jedna část celkové rekonstrukce je úspěšně hotova, další etapy jsou již připravovány. Je nutné se nyní
zaměřit na ubytovací část a zkvalitnit úroveň bydlení. Vzhledem k velikosti zařízení je nezbytné zrealizovat a nastavit nejnovější standardy v protipožární a evakuační oblasti.
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V současné době poskytuje zařízení čtyři druhy sociálních služeb:
 Domov pro seniory
 Domov se zvláštním režimem
 Odlehčovací služba
 Denní stacionář
V rámci své hlavní činnosti organizace:
 Provozuje vaření a výdejny obědů pro seniory (na ulici Stromořadní, Na Pěšině,
v Charvátské Nové Vsi a v Poštorné)
 Prostřednictvím organizací zajišťujících ambulantní a terénní sociální služby dodává
obědy pro občany se sníženou soběstačností
 Zajišťuje správu bytů a nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou s 81 byty.
 Provozuje službu Břeclav vozí seniory
Příspěvková organizace Domov seniorů má kromě hlavní činnosti schválenou zřizovací listinou i
doplňkovou hospodářskou činnost, kterou je:
 Pronájem nebytových prostor
 Hostinská činnost
 Praní textilu a oděvů

Poskytované služby
DOMOV PRO SENIORY má kapacitu 104 lůžek. Klienti mají k dispozici 26 jednolůžkových, 27 dvoulůžkových pokojů s balkonem a předsíňkou a 6 čtyřlůžkových. Posláním této celoroční pobytové služby
je poskytovat podporu, pomoc a péči seniorům s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří. Cílovou skupinu
tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku nebo zdravotního stavu částečně soběstačné, nebo
plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM má kapacitu 100 lůžek. Uživatelé služby mají k dispozici 50 dvoulůžkových pokojů. Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, s různými formami demence, které jsou částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA má kapacitu čtyři lůžka a jsou pro ni vyčleněny dva dvoulůžkové pokoje. Minimální doba poskytování je 14 dní a maximální doba 3 měsíce. Posláním pobytové odlehčovací služby
je dočasné převzetí péče o osoby, které nejsou schopny samy zajišťovat své životní potřeby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu a umožnit tak odpočinek osobám, které o své blízké pečují.
DENNÍ STACIONÁŘ má kapacitu sedm míst. Posláním této ambulantní služby je zabezpečit osobám
naší cílové skupiny potřebnou každodenní podporu, pomoc a péči tak, aby byla zachována jejich
soběstačnost.
Počet uživatelů k 31. 12. 2020

Obložnost

Domov pro seniory
97
Domov se zvláštním režimem 81
Odlehčovací služba
1

95,76%
92,89%
42,48%
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Břeclav vozí seniory
V říjnu roku 2019 Domov seniorů zahájil provoz nové služby Břeclav vozí seniory. Zajišťuje smluvní
přepravu obyvatel Břeclavi s věkem nad 65 let či držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P. Po předem dohodnuté objednávce jsou za 20 korun přepraveni na určená místa (např. úřady, zdravotnická zařízení, lékárny).
Další poskytované služby
Klienti mohou využít služeb psycholožky a logopedky. Psycholožka poskytuje klientům mimo jiné také
individuální konzultace a podporuje je v adaptačním období po přijetí do Domova seniorů. Rehabilitace je indikována na základě doporučení praktického lékaře či odborného lékaře. Rehabilitační pracovník provádí zejména vertikalizaci klienta, nácvik pohybových stereotypů, nácvik správného používání kompenzačních pomůcek, mechanoterapii, inhalaci a v neposlední řadě léčebnou tělesnou výchovu individuální či skupinovou. Rehabilitační pracovník se také podílí na správném výběru kompenzační pomůcky. Dva dny v týdnu ordinuje v Domově seniorů pro klienty praktický lékař. Klientům je k
dispozici kadeřnictví, pedikúra a kantýna. Pracovníci pomáhají při drobných nákupech. V knihovně je
kromě knih k dispozici také počítač s internetem. Pravidelně dochází do Domova seniorů také zástupce církve, který vykonává duchovní službu u imobilních klientů. Jednou za měsíc je sloužena mše
svatá. Jednou týdně přichází pracovnice Městské knihovny Břeclav a klienti si mohou vypůjčit knihy z
její nabídky.
Penzion pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V Penzionu pro seniory a osoby se zdravotním postižením zabezpečuje Domov seniorů správu bytů a
nebytových prostor. K dispozici je obyvatelům 81 bytů. Postupně se organizace snaží jednotlivé byty
opravovat a modernizovat. Ošetřovatelskou a pečovatelskou službu obyvatelům zde zajišťuje Oblastní charita Břeclav.
Volnočasové aktivity
Aktivity organizují volnočasové pracovnice v sociálních službách ve funkci základní nepedagogická činnost. V této oblasti se klientům věnují také dobrovolníci a praktikanti. Aktivizační činnosti tvoří nedílnou součást života klientů v Domově. Nabízejí tak klientům možnost trávit svůj život aktivně i ve
vyšším věku. Klienti mohou využívat společenské místnosti, kulturní místnost a vzpomínkovou místnost.
Dobrovolníci, kteří se klientům věnují, vykonávají svou činnost pod záštitou organizace ADRA, se kterou začal Domov seniorů spolupracovat již v roce 2018. Řady dobrovolníků se rozšiřují, což je dalším
krokem ke zkvalitňování služeb pro klienty domova.
V pravidelných aktivitách Domov seniorů nabízí:
- Narozeninová oslava - každé pondělí probíhá posezení s oslavenci, jejich přáteli či rodinou, kde jim
osobně pogratuluje ředitel domova a posedí s nimi u kávy nebo čaje.
- Tvořivá dílna
- Čtení z denního tisku – skupinové nebo individuální.
- Stolní hry – například Člověče nezlob se, pexeso, karty, kostky a jiné společenské hry
- Pletařský kroužek
- Hudební okénko
- Trénování paměti - náplní těchto setkání je procvičování paměti. Jedná se např. o posilování časové
orientace, slovní hry, slovní fotbal, kvízy a přísloví.
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- Vzpomínkové okénko - v rámci reminiscence se pracuje se vzpomínkami našich klientů (průběh Vánoc, jara, Velikonoc, řemesla, školní docházka)
- Modlení růžence - každý pátek přichází dobrovolnice, která řídí modlení růžence.
- Aromaterapie - relaxační posezení u relaxační hudby s promasírováním těla.
- Cvičení na MotoMedu - procvičení dolních končetin na přístroji MotoMed. Při cvičení na motomedu
mohou klienti projíždět krajinou a prostřednictvím monitoru se dostanou do známých míst okolních
států.
- Cvičení s overballem
- Virtuální realita – prostřednictvím virtuální reality mohou klienti navštívit nejrůznější místa, památky a například koncerty.
- Video hovory s rodinnými příslušníky
Pokud počasí a epidemická situace dovolí, mají klienti možnost jít v doprovodu pracovníků na procházku do blízkého okolí. Domov seniorů se zapojil také do projektu Ježíškova vnoučata. Mnoho seniorů se tak mohlo potěšit vánočními dárky.

Akce v roce 2020
3. 1. 2020
3. 2. 2020
18. 2. 2020
6. 3. 2020
15. 4. 2020
4. 5. 2020
19. 5. 2020
7. 6. 2020
16. 6. 2020
30. 6. 2020
7. 7. 2020
14. 7. 2020
29. 7. 2020

Canisterapie – štěňata
Vystoupení dětí z MŠ Okružní
Fašank
Oslava MDŽ
Pečení velikonočního beránka
Pálení čarodějnic
Vystoupení Báry Herzánové
pod okny
Vystoupení DH Zlaťulka pod
okny
Canisterpaie
Vystoupení Franty Uhra pod
okny
Canisterpie – štěňata
Tematický den – Belgie
Venkovní posezení

30. 7. 2020
11. 8. 2020
15. 8. 2020
30. 8. 2020
5. 9. 2020
30. 9. 2020
13. 10. 2020
5. 12. 2020
12. 12. 2020
23. 12. 2020
31. 12. 2020

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020
THP
Střední zdravotnický personál
Pracovník v sociálních službách
Sociální pracovnice
Pracovníci kuchyně
Dělníci
Uklízečky
Zaměstnanců celkem

12
19
81
4
40
14
15
185
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Exkurze do nové kuchyně
Canisterapie
Návštěva restaurace Na
Dvorku
Zahradní slavnost s DH
Zlaťulka
Návštěva restaurace Na
Dvorku
Podzimní sázení truhlíků
Vyřezávání dýní
Mikuláš
Pečení vánočního cukroví
Vystoupení DH Zlaťulka pod
okny
Pyžamový den

Výsledek hospodaření za rok 2020
Náklady celkem
Výnosy celkem
Zisk

123 813 482,50 Kč
124 092 622,43 Kč
+279 139,93 Kč

Podrobné členění výsledku hospodaření za rok 2020:
Celkový výsledek hospodaření

+279 139,93 Kč

1) Hlavní činnost
a) Denní stacionář
b) Odlehčovací služba
c) Domov pro seniory *)
d) Domov se zvláštním režimem *)
e) Penzion pro seniory a osoby zdr. postižené
f) Výdejny
g) Břeclav vozí seniory

+103 515,95
-151,51
-329,57
+55 306,08
+ 59 650,14
+ 8 750,57
-7 803,27
- 11 906,49

2) Doplňková činnost

+175 623,98

*) Kladný hospodářský výsledek není z vyrovnávací platby sociální části, ale z jiných zdrojů
financování těchto středisek.

Kontroly
Vnitřní kontrolní systém je zaveden v organizaci na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a prováděcí vyhlášky č.
416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Předmětem kontroly jsou jednak toky
finančních prostředků hlavní činnosti, doplňkové činnosti a také hospodaření s majetkem.
Aplikace vnitřního kontrolního systému ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je v Domově seniorů zajištěna informačním systémem CROSEUS. Systém je průkazný a účinný. Finanční kontrola je prováděna elektronicky.
Při řídících kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Kontrolní činnost se také zaměřuje na dodržování pracovních postupů při péči o klienty, používání
ochranných pracovních prostředků na všech úsecích Domova seniorů, vedení předepsaných dokumentací a dodržování pravidel při přípravě a podávání stravy.

Veřejnosprávní kontroly
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (12. 11. 2020)
Předmět kontroly: Dodržování opatření uvedených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR13719/2020-3/MIK/KAN ze dne 19. 10. 2020 a to vyčlenění prostor pro oddělení osob, u
kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, zajištění personálního zabezpečení pro chod a poskytování služeb v tomto prostoru, pravidelné sledování zdravotního stavu klientů.
Zjištění: Bez závad
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MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV

Vize městského úřadu Břeclav
„SLUŽBA LIDEM SPOLEČNĚ“

Je to náš zájem a respekt, které lidé očekávají.
Je to naše pomoc a ochota, kterou dostávají.
Je to naše znalost a profesionalita, která nachází řešení.
Je to naše loajalita a odpovědnost k dodržování pravidel.
Je to jejich důvěra v naše schopnosti.
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Slovo tajemníka
Vážení občané,
rok 2020 byl vzhledem ke koronavirové pandemii zcela mimořádný i pro břeclavský městský úřad.
Rok 2020 měl být rokem ambiciózním, rokem plným plánů a hlavně realizací těchto plánů. Místo toho
se stal hlavně rokem přizpůsobování rychle se měnícím podmínkám. Z pohledu chodu úřadu považuji
za dobré zmínit, že náročné období loňského roku prokázalo, že je úřad schopen se novým a měnícím
se podmínkám přizpůsobit a hledat cestu k požadovanému výsledku.
V míře dosud nepoznané musela přejít velká část úředníků na práci z domova, bylo potřeba omezit
přístup veřejnosti do budov radnice, zajistit dezinfekci, kontroly tělesné teploty u přicházejících klientů.
Zastupitelé si vyzkoušeli jednání na dálku prostřednictvím internetu. To všechno s cílem zamezit šíření
nové nemoci. Zejména jarní měsíce přinesly velmi intenzivní práci v oblasti krizového řízení. Zajistili
jsme také provoz dětských skupin pro děti zaměstnanců úřadu, policie, městské policie, domova seniorů a zdravotníků. Mnohá specifika mělo také zajištění podzimních voleb do krajského zastupitelstva.
Byla to opravdu mimořádně náročná doba a jsem velmi rád, že jsme se úspěšně dokázali vypořádat
s úkoly, které přinesla.
I přes výše zmíněné problémy pokračovala naše společná snaha o další zlepšování poskytovaných služeb. V polovině roku jsme odstartovali nový projekt Kvalita, efektivita, inovace. Navazuje na úspěšnou
certifikaci městského úřadu podle normy ISO 9001:2015 a pomůže nám vyřešit problémová místa v
činnosti úřadu. Za období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 jsme opět získali zlaté ocenění pro úřad Jihomoravského kraje v rámci Dobrého úřadu. Za celý rok 2020 pak městský úřad v rámci Dobrého úřadu získal
vůbec poprvé platinové ocenění pro nejlepší úřad České republiky. Jak jde vidět, vedle mnoha negativ,
která přinesla pandemie, se objevily i pozitivní zprávy a jejich výčet zde není zdaleka konečný.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům městského úřadu za odvedenou práci v mimořádně těžkých podmínkách, které rok 2020 přinesl.

Mgr. Ivan Kejík LL.M, MBA
tajemník Městského úřadu Břeclav
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Městský úřad Břeclav
Městský úřad Břeclav zaměstnával ke konci roku 2020 celkem 189 zaměstnanců (bez Městské policie
Břeclav) v šesti odborech a útvaru interního auditu, který podléhá přímo starostovi, nově byla zřízena
funkce manažerky kvality.
Město spravuje své záležitosti samostatně, tedy jako samostatnou působnost. Státní správu, jejíž výkon
byl zákonem svěřený orgánu města, vykonává jako přenesenou působnost. Správní obvod se týká
území obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves,
Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

Vedení úřadu
Tajemník městského úřadu

Mgr. Ivan Kejík LL.M, MBA

Odbor kanceláře tajemníka

Ing. Bc. Tomáš Letocha

Odbor ekonomický

Ing. Martin Černý

Odbor majetkový

Ing. Čestmír Blažek

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Mgr. Silvie Baštinská

Odbor správních činností

Mgr. Petr Morc

Odbor sociálních věcí

Ing. Jana Matušinová

Útvar interního auditu

Ing. Dana Šebestíková

Manažerka kvality

Ing. Iva Machálková

Odbory městského úřadu
Odbor sociálních věcí
Od ledna 2020 byl zřízen samostatný odbor sociálních věcí, který je členěn na úsek sociálních služeb a
úsek sociálně právní ochrany dětí a projektovou činnost.
Úsek sociálních služeb zajišťovali čtyři sociální pracovníci – kurátoři pro dospělé osoby v celkovém počtu tří úvazků. Prováděli cílené sociální šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, u
osob společensky nepřizpůsobivých a ohrožených sociálním vyloučením. Situaci těchto osob analyzovali a poskytovali sociálně - právní poradenství a podporu k jejímu řešení. Při své práci spolupracovali
s dalšími sociálními institucemi a zařízeními.
V roce 2020 bylo vydáno 128 průkazů pro službu občanům města „Břeclav vozí seniory“ provozovanou
Domovem seniorů, příspěvkovou organizací města.
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Pokračovalo se i ve vydávání Euroklíče (83 kusů), sloužícího k odemykání bezbariérových míst, zejména
toalet, osazených eurozámkem po celé Evropě, a ve výměně a vydávání parkovacích průkazů pro osoby
zdravotně znevýhodněné v počtu 217 kusů.
Ke službám pro seniory patřilo i poradenství v oblasti získání hodinek se zabudovanou GPS (Pager pro
seniory), předání informací o seniorské obálce (I.C.E. kartě) s informacemi o zdravotním stavu.
Nově byla zřízená speciální telefonní linka pro seniory sloužící k poradenství k možnému provádění
testů a očkování v době pandemie Covid – 19. Odbor se podílel i na distribuci dezinfekčních prostředků,
roušek a respirátorů pro sociálně slabé občany města.
V oblasti komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) bylo zahájeno naplňování priorit a opatření
vycházejících ze schváleného Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Břeclav na období
2020 – 2022. Pro organizace poskytující registrované služby a organizace poskytující sociální činnosti
bylo vyhlášeno 5 dotačních titulů financovaných z prostředků města Břeclav na jejich činnost. U registrovaných sociálních služeb byla jejich činnost částečně hrazena v rámci solidárního financování obcí
ORP Břeclav.
V září 2020 proběhl již 13. ročník Veletrhu sociálních služeb, kde poskytovatelé sociálních služeb prezentovali poskytované služby ve městě Břeclav a nejbližším okolí.
Město Břeclav prostřednictvím odboru soc. věcí vykonává i agendu veřejného opatrovnictví. Jedná se
o výkon funkce opatrovníka zletilých osob omezených ve svéprávnosti. V roce 2020 byla tato funkce
vykonávána u 15 opatrovanců.
Úsek sociálně právní ochrany dětí vykonává zejména agendu související s hájením zájmů dětí u rozcházejících se rodičů, vyhledává a monitoruje děti, u kterých je potřeba zajistit pěstounskou péči nebo
osvojení, zabývá se řešením situací s problematickým chováním nezletilých dětí.
Agendu sociálně – právní ochrany dětí vykonávaly v roce 2020 pracovnice při úvazku 10, 875. Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ve spolupráci s opatrovnickými soudci Okresního
soudu Břeclav stále intenzivněji zaváděly do svých postupů práce s rozcházejícími se rodiči principy tzv.
Cochemské praxe, která dbá na funkční řešení sporů mezi rodiči s cílem naučit je komunikovat na rodičovské úrovni.
Orgán sociálně – právní ochrany dětí pořádal případové konference jako nástroj při řešení problémů
týkajících se patologických jevů v rodině. OSPOD spolupracoval také s cizineckou policií, se soudem a
jinými institucemi ve věci záchytu nezletilých a mladistvých běženců.
I v roce 2020 evidoval OSPOD Břeclav nezletilé děti, které požívaly alkohol. Došlo ke snížení věkové
hranice těchto uživatelů, nebyly ojedinělé případy, kdy se jednalo o děti ve věku 13 let. Zvýšila se i
zjištěná hladina alkoholu v krvi, často šlo o hodnoty přesahující 2 promile. V roce 2020 evidoval OSPOD
Břeclav nezletilé i mladistvé, kteří užívali omamné a psychotropní látky. V souvislosti s těmito závislostmi pak OSPOD řešil výchovné problémy dětí.
V oblasti náhradní rodinné péče došlo ke zvýšení počtu žadatelů o osvojení. I nadále trvá velmi nízký
zájem o pěstounskou péči tzv. dlouhodobou nepříbuzenskou pěstounskou péči. Tento trend je patrný
v celé České republice. OSPOD Břeclav se zaměřoval na propagaci a cílené vyhledávání náhradních rodičů pro děti umístěné v dětských domovech. V roce 2020 OSPOD Břeclav řešil větší počet případů
výchovných problémů u dospívajících dětí v pěstounské péči.
S ohledem na stále narůstající patologické jevy ve společnosti, tedy i v rodinách, zajistilo OSPOD Břeclav
svým klientům odbornou poradenskou péči prostřednictvím konzultantky, která své služby poskytovala
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jednou týdně v prostorách Městského úřadu Břeclav. Poradenství bylo pro klienty bezplatné a bylo
poskytováno bez ohledu na jejich faktický pobyt.
Pro prevenci psychického vyhoření pracovníků byly pro pracovníky OSPOD využívány týmové i individuální supervize.
Projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav je od roku 2019 financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Pracovníci projektu poskytují bezplatně dluhové poradenství, právní pomoc, pomoc při řešení rodinné situace i v otázkách bydlení.
Projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi je jednoletý projekt pro obce na podporu integrace cizinců
na lokální úrovni, financovaný ze státního rozpočtu. V rámci projektu proběhla výuka českého jazyka
pro cizince a z volnočasových aktivit byl realizován Festival národních kuchyní s ochutnávkou netradičních jídel a doprovodným kulturním programem.
Od července 2020 byla agenda odboru rozšířena o činnost koordinačního, projektového a programového pracovníka, který zabezpečoval komplexní koordinaci realizace krátkodobých projektů v rámci
Programu prevence kriminality na místní úrovni. Administrativně zabezpečoval projekty Asistenti prevence kriminality v Břeclavi a Domovník – Preventista. Rovněž úzce spolupracoval s Agenturou pro
sociální zabezpečení, prováděl monitoring všech projektů v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám a zastupoval odbor při přípravě podkladů ke strategickým materiálům města
Břeclav.
Do všech oblastí činnosti pracovníků odboru se negativně promítly omezení v souvislosti s opakovaným
vyhlášením nouzového stavu z důvodu pandemie nemoci COVID– 19.

Odbor kanceláře tajemníka
Odbor kanceláře tajemníka se skládá z oddělení informatiky, oddělení vnitřní správy, oddělení sekretariátu starosty, oddělení právního a oddělení rozvoje. Od června bylo na základě výběrového řízení
obsazeno místo vedoucího odboru.
Oddělení informatiky pokračovalo v posilování technologického centra. Byla dokončena rekonstrukce
strukturované kabeláže v hlavní budově městského úřadu, současně s tím byla budována i síť WiFi s názvem MestoBreclav-WiFi pro volný přístup návštěvníků a klientů úřadu k internetu. Nastartoval se projekt WiFi4EU, na základě poskytnuté dotace 15.000 euro z Evropské unie, volná WiFi místa se v budoucnu objeví na koupališti, krytém bazéně, zimním stadionu, ve všech budovách knihovny a také v
kulturních domech v Charvatské Nové Vsi, Poštorné a Staré Břeclavi.
Pokračovalo budování metropolitní sítě formou pronájmu optických tras nebo datových okruhů, spustily se sdílené služby v IT oblasti pro příspěvkové organizace, jejichž účelem je nejen optimální využití
prostředků technologického centra města, ale i úspora financí. Mezi tyto služby patří např. poskytování
virtuálních serverů, datového úložiště, společná IP telefonie, WiFi síť nebo bezpečnostní řešení sofistikovaným firewallem. Připravují se projekty pro budování strukturované kabeláže v budovách škol a
hledá se vhodný systém financování, který zabezpečí naplňování standardu konektivity škol. V rámci
pomoci uživatelům a lokálním administrátorům příspěvkových organizací se zavádí plošný HelpDesk –
ServiceDesk jakožto součást vznikajícího portálu MSBV.
Byly připraveny podmínky pro výkon práce z domu, které v rámci boje proti pandemii využil téměř
každý zaměstnanec, v této souvislosti se zavedl systém dvoufaktorové autentizace uživatelů, znemožňující krádež identity.
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V rámci objektové bezpečnosti se začal zavádět systém automatizovaných dveřníků, který v budoucnu
umožní okamžité uzavření vstupů do budov úřadu v případě krizové situace.
Jako téměř každý rok, i rok 2020 byl rokem volebním. V říjnu 2020 volili občané své zástupce do krajského zastupitelstva. Pro odbor kanceláře tajemníka to již tradičně znamenalo organizačně a logisticky
zajistit přípravu a průběh voleb. Potěšující je, že i tyto volby proběhly na území Břeclavi i celého správního obvodu ORP bez problémů. I tuto oblast ovlivnila koronavirová epidemie. Pro osoby v karanténě
bylo zřízeno speciální hlasovací místo před zimním stadionem.
Právním oddělením odboru kanceláře tajemníka bylo za rok 2020 vymoženo celkem 2.114.101 Kč, což
je mírný pokles oproti roku 2019, který byl způsobený pracovním omezením z důvodů pandemie.
Právní oddělení eviduje a vymáhá pohledávky z titulu uložených sankcí ve správním řízení a dále smluvních vztahů občansko-právní povahy s tím, že v nadcházejícím roce se očekává navýšení vymožených
pokut právě z důvodu nezaplacených pohledávek z pokut za rychlost.
V roce 2020 bylo podáno celkem 22 stížností na nesprávný úřední postup nebo nevhodné chování zaměstnanců města, které byly vyhodnoceny následovně: žádná ze stížností nebyla shledána jako důvodná, částečně důvodné byly dvě stížnosti, nedůvodných bylo 16 stížností; ve čtyřech případech nešlo
o stížnost ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Hlavní nápor v oblasti krizového řízení znamenala koronavirová pandemie, které přinesla nové a náročné úkoly, zejména v době, kdy byl na celém území státu vyhlášen nouzový stav. V období jarní vlny
(březen-květen) pracoviště krizového řízení zajišťovalo především distribuci ochranných pomůcek pro
lékaře a zdravotnická zařízení v obvodu ORP, podílelo se na zajištění ochranných pomůcek (roušek,
dezinfekce) pro potřeby městského úřadu, příspěvkových organizací i vybraných skupin občanů. Obdobná situace nastala na začátku října, kdy byl opět vyhlášen nouzový stav, který byl ukončen až
v dubnu roku 2021. K úkolům v tomto období přibyla distribuce ochranných pomůcek pro školská zařízení na území ORP. Starostové v území ORP byli pravidelně informováni o vývoji epidemii v jejich
městech a obcích. Zcela novou agendou bylo řešení přestupků podle krizového zákona, kterých bylo
v roce 2020 řešeno 36.
Pracoviště krizového řízení absolvovalo v roce 2020 dvě kontroly. V únoru byla provedena kontrola
Hasičským záchranným sborem, jejímž předmětem bylo dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a zajištění připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací.
V září 2020 pracovníci Krajského úřadu Jihomoravského kraje společně se zástupci Hasičského záchranného sboru a Krajského vojenského velitelství Brno provedli kontrolu výkonu státní správy v přenesené
působnosti dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, a podle zákona
č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Ani v jednom případě nebyla kontrolním orgánem uložena nápravná opatření.

Odbor správních činností
Pod odbor správních činností patří:
-

oddělení dopravy a přestupkového řízení
oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky
oddělení obecní živnostenský úřad
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Oddělní dopravy a přestupkového řízení
Oddělení je členěno na úsek radar, úsek občanských přestupků, úsek evidence vozidel a zkušební komisaři, úsek dopravy a silničního hospodářství a úsek dopravních přestupků.
Oddělení dopravy a přestupkového řízení vykonalo v rámci výkonu státního odborného dozoru 3 kontroly v oblasti MHD. Kontroly byly zaměřeny především na dodržování jízdních řádů.
V roce 2020 mělo Město Břeclav uzavřeny veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků se
všemi obcemi ORP. To představuje téměř 35 000 občanů, pro které agendu přestupků oddělení vykonává. Počet oznámených skutkových podstat byl 760.
Dopravní přestupky, které byly řešeny odborem, je nutné rozdělit do dvou kategorií. První tvoří dopravní přestupky řešené ve správním řízení na základě oznámení policie. Těchto skutkových podstat
bylo celkem 815. Druhou kategorii tvoří dopravní přestupky zjištěné automatizovaným technickým
prostředkem (celkem 28 379). Měření rychlosti probíhá na silnici I/40, I/55 a za součinnosti PČR také
na dálnici D2. Měření rychlosti významnou měrou přispívá k bezpečnosti provozu, neboť měřící místa
jsou již známa navigačním systémům, počet řidičů překračujících v našem městě rychlost se proti roku
2018 výrazně snížil. Roky 2019 a 2020 vykazují podobné hodnoty.
Speciální stavební úřad vydal celkem 35 kolaudačních rozhodnutí a kolaudačních souhlasů. Tento úřad
se zabývá povolováním dopravních staveb (silnice, chodníky).
Dopravní úřad se zabýval udělením, zamítnutím či odejmutím oprávnění řidiče TAXI celkem v 65 případech. Tento úřad dále řeší licence dopravce MHD, jízdní řády a další.
Zkušební komisaři vykonali celkem 996 zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění pro 18 autoškol ve správním obvodu.
Agenda evidence vozidel provedla téměř 25 000 úkonů souvisejících se zápisem vozidel do registru.
Jedná se o změny vlastníků, provozovatelů, zápis nových vozidel, dovozy, vývozy, změny v dokladech
apod. Vzhledem k pandemii a s tím souvisejícími opatřeními překonal tento údaj naše očekávání.
Silniční správní úřad vydal cca 350 rozhodnutí, mezi kterými můžeme najít stanovení dopravního značení, zvláštního užívání komunikací. Pracovnice úřadu jsou podepsány pod stanovisky a vyjádřeními
k projektové dokumentaci a dalšími dokumenty ovlivňujícími provoz na pozemních komunikacích.

Oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik
V roce 2020 si na pracoviště oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky přišlo požádat o vydání
nového řidičského průkazu nebo jeho výměnu včetně mezinárodních 4 879 občanů. Bylo vydáno 184
rozhodnutí týkající se zadržení řidičského průkazu, jeho odnětí nebo podmínění z důvodu zdravotní
způsobilosti a zaevidováno celkem 2 754 přestupků včetně trestných činů oznámených Policií ČR a jinými správními orgány.
U Městského úřadu Břeclav bylo podáno necelých 6 500 žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu. K trvalému pobytu se do Břeclavi přihlásilo 304 obyvatel. V 82 případech rozhodovala
ohlašovna o zrušení trvalého pobytu ve správním řízení.
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Matrika zapsala 886 narození, 63 manželství, 662 úmrtí a vystavila 392 druhopisů matričních dokladů.
Pracoviště kontaktního místa veřejné správy CzechPOINT vydalo 291 ověřených výstupů, jako např.
výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z katastrální mapy, z obchodního, insolvenčního a živnostenského rejstříku, z evidenční karty řidiče, ze základních registrů atd.
Oddělení Obecní živnostenský úřad
Oddělení je členěno na úsek kontroly a úsek registrace.
Obecní živnostenský úřad vydal v roce 2020 celkem 1 147 výpisů z živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenských oprávnění, přičemž nové živnostenské oprávnění vzniklo 566 podnikatelům. Dále
vydal 197 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, přičemž 22 řízení bylo zahájeno z moci
úřední jako sankční zrušení živnostenského oprávnění. Provedl 866 administrativních úkonů souvisejících se změnami v živnostenském rejstříku.
Obecní živnostenský úřad provedl 431 živnostenských kontrol a dalších 331 kontrolních úkonů a šetření
na místě, přičemž kontroloval podnikatele bez stálých provozoven, zaměřeno na řemeslné živnosti
„Zednictví“ a „Vodoinstalatérství, topenářství“, dle nařízení Krajského živnostenského úřadu byla provedena kontrola 7 vybraných podnikatelů se živností „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení“. V terénu byly prováděny kontroly provozoven a sídel (maloobchod, hostinská činnost, zámečnictví, truhlářství a činnosti spojené s poskytováním služeb jako ubytovací služby, kadeřnictví, kosmetika, manikúra). Kontrolní činnost byla v roce 2020 výrazně omezena v souvislosti s COVID 19.
Došlo také k uložení 78 pokut (z toho 70 příkazem na místě) v celkové výši 107 400 korun. Od roku
2019 řeší obecní živnostenský úřad přestupky podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, celkem bylo v roce 2020 projednáno 8 přestupků, a to jak fyzických
osob, tak podnikajících fyzických osob a právnických osob. V rámci případů dokončených v roce 2020
byly za porušení zákona uloženy pokuty ve výši 1 200 Kč.
V roce 2020 začal řešit obecní živnostenský úřad přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní
samosprávě podle § 4 odst. 1 zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, do kterých spadá i porušení Nařízení města č. 5/2017 (tržní řád Města Břeclav). Těchto přestupků
bylo projednáno celkem 6, za přestupky byly uloženy pokuty v celkové výši 2 800 Kč a 2x trest propadnutí věci.

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení Stavební úřad
V roce 2020 vyřídil stavební úřad 1 995 podání, na základě kterých byla vedena správní řízení různých
forem podle stavebního zákona a vydaná opatření. Oproti roku 2019 bylo o 257 podání více, což se
také promítlo do lhůt pro vyřízení spisů.
K významnějším akcím, které byly v roce 2020 umístěny nebo povoleny patří např. „Mycí centrum Lidická“, výstavba rodinných domů v lokalitě Šustárky. Stavební úřad také řešil napojení stávajících rodinných domů na ČOV v Ladné a zasíťování nových lokalit kanalizací.
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Stavební úřad však dbá také na dodržování stavebního zákona ze strany stavebníků. V případech zjištěného porušení právních předpisů byly vyměřeny pokuty v celkové výši 446 000 Kč, přičemž veškeré
pokuty byly řádně uhrazeny, tzn., že nebylo nutné přistoupit k vymáhání formou exekuce. Oproti předešlému roku tak bylo uloženo a uhrazeno o 101 000 korun více. Stavební nekázeň bohužel narůstá a
je dále sledována a řešena ve větší míře, což koresponduje s trendem, který byl nastolen v předešlém
období.
Oddělení úřadu územního plánování
Oddělení úřadu územního plánování pořizovalo, posuzovalo a aktualizovalo územně plánovací dokumentace v rámci celého ORP Břeclav. Také zajišťovalo konzultační a poradenskou činnost na úseku
územního plánování, poskytovalo informace občanům a podnikatelským subjektům a starostům v obcích v ORP Břeclav. Pracovníci oddělení v roce 2020 zpracovávali zprávy o uplatňování územního plánu
obcí v ORP Břeclav, pracovali na pořízení územních plánů obcí v ORP Břeclav nebo jejich změnách (14),
pořizovali územní studie především pro město Břeclav ale i pro další obce v ORP Břeclav. Vyřizovali
také žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
vydávali vyjádření (k záměrům, dotacím, pozemkovým úpravám, ÚZSVM, atd. – celkem 201 vyjádření),
poskytovali územně plánovací informace (24), vydávali závazná stanoviska dle § 96b odst. 3 stavebního
zákona (398). Dále průběžně poskytovali digitální data obcím v ORP Břeclav pro zpracování technických
map, zpracovali 5. Úplnou aktualizaci územně analytických podkladů v ORP Břeclav.
Životní prostředí
Oddělení zemědělství a ochrany přírody (úsek lesního hospodářství, úsek rybářství, úsek myslivosti,
úsek ochrany zemědělského půdního fondu, úsek ochrany přírody a krajiny, úsek odpadového hospodářství) a oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče (úsek vodního hospodářství,
úsek ochrany ovzduší, památkové péče) v roce 2020 prováděla kontroly z hlediska dodržování zákonů
na celém území ORP. Obě oddělení vydala celkem 910 souhrnných vyjádření a koordinovaných stanovisek k předkládaným záměrům žadatelů.
Oddělení zemědělství a ochrany přírody v roce 2020 vydalo 239 správních rozhodnutí, 700 závazných
stanovisek a řešilo 131 přestupků na úseku rybářství, týrání zvířat, lesního hospodářství, ochrany přírody, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti a střelných zbraní
a střeliva.
V rámci správního řízení ve věci kácení dřevin orgán ochrany přírody vydal 75 povolujících a pět zamítavých rozhodnutí. Dohromady se povolilo pokácet 281 kusů stromů a uložila se náhradní výsadba v
počtu 322 stromů.
V městském útulku v Bulharech našlo v roce 2020 dočasný domov 65 psů a 13 koček.
V anketě Strom roku v roce 2020 zvítězila z navržených kandidátů borovice na ulici Nádražní v Poštorné. Jedná se o zapletené milence, jež jsou často opomíjení bez povšimnutí. Nutno ale říct, že neprávem. Krásná přírodní živá skulptura dvou do sebe zapletených borovic se lehce mění každý rok.
Použití přípravku VECTOBAC proti komárům v sezóně 2020 (všechny zásahy proběhly na polesí Soutok):
1. aplikace – 29. 6.-1. 7. 2020 – Městem Břeclav bylo předáno na polesí Soutok 100 kg VECTOBACu ze
starých zásob poskytnutých v minulosti krajským úřadem. Ošetřeny byly lokality v jižní části obory (pod
Hrázovou cestou) – Plaka, Košárské louky.
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2. aplikace – 13. 7.-15. 7. 2020 - Městem Břeclav bylo předáno na polesí Soutok 50 kg VECTOBACu
převzatého ze skladu krajského úřadu v Hustopečích. Ošetřeny byly aktuálně zaplavené plochy v rámci
celé obory Soutok.
3. aplikace – 10. 8.-12. 8. 2020 - Městem Břeclav bylo předáno na polesí Soutok 100 kg VECTOBACu
převzatého ze skladu krajského úřadu v Hustopečích. Ošetřeny byly především lokality v severní části
obory na Pohansku, Lány a Plaka v jižní části.
Oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče v roce 2020 vydalo 144 správních rozhodnutí a 638 závazných stanovisek. Provedlo 28 kontrol a řešilo 20 přestupků, kde ve všech případech
byla uložena sankce.
Vodoprávní úřad pokračoval v povolování tůní a prvků sloužících k zadržování vody v krajině, bylo vydáno povolení na záměry:
- Odbahnění mokřadu a výstavba vodních tůní, k.ú. Lanžhot
- Revitalizace národní kulturní památky Rendezvous a přírodní rezervace Františkův rybník – obnova
vodních prvků v krajině
Vodoprávním úřadem bylo také povoleno k užívání jedno z nařízených kompenzačních opatření související s obchvatem s názvem „I/55 Břeclav – stavebně-technická kompenzační opatření: Opatření 6c –
Kančí obora“.

Odbor ekonomický
Odbor ekonomický je složený z oddělení:
 účetnictví
 rozpočtu a místních poplatků
 školství a příspěvkových organizací
Odbor ekonomický pokračoval v rozvíjení tzv. sdílených služeb, kdy městský úřad zcela nebo zčásti přebral administrativní agendy od příspěvkových organizací. Cílem je trvalé zvyšování efektivitu za současného snížení provozních nákladů organizací např. u agendy IT, práva, ekonomiky či správy majetku.
Nesnadný projekt, jehož řízením byl odbor ekonomický pověřen, je energetický management města.
Tento projekt běží od poloviny roku 2019 a v roce 2020 se začaly ukazovat výrazné výsledky. Bylo zpracován tzv. EPC projekt. Jeho specifikum spočívá v tom, že investice optimalizující spotřebu energií budou hrazeny z prokazatelných úspor. V rámci tohoto projektu byla také podána žádost do Operačního
programu životního prostředí, která byla městu přiznána. Byl také realizován centrální nákup elektrické
energie (pro město i všechny jím zřízené organizace) na období 2021 a 2022 prostřednictvím komoditní
burzy PXE. Energetický management je neustálý proces, řízený na denní bázi za pomoci externího energetického manažera.
ODDĚLENÍ ÚČETNICTVÍ zodpovídá za vedení odborné účetní agendy dle platné legislativy, vede analytickou evidenci k majetku, pojištění majetku, provádí metodickou činnost v oblasti účetnictví, ve spolupráci s odvětvovými odbory zabezpečuje inventarizaci majetku a závazků, připravuje podklady pro
sestavení závěrečného účtu, podklady k finančnímu vypořádání, sestavuje účetní závěrku a sestavuje
daňová přiznání a v neposlední řadě zabezpečuje audit hospodaření města a zřízených příspěvkových
organizací.
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Dále zajišťuje komplexní pokladní služby. Byla rozšířena možnost bezhotovostních transakcí zajištěním
druhého platebního terminálu. Díky tomu došlo ke snížení hotovostních transakcí na počet 12.175 (vyjádřeno počtem zpracovaných dokladů).
Na úseku pokladny připravuje odbor instalaci platebního kiosku, přes který bude možné platit téměř
všechny poplatky, které jsou na celém úřadu hrazeny (od rybářských lístků přes doklady až po poplatky
stavebního úřadu).
Oddělení účetnictví neustále rozvíjí elektronizaci ekonomických činností s cílem snížit administrativní
náklady, zvýšit efektivitu prováděných činností a také zvýšit míru kontroly.
ODDĚLNÍ ROZPOČTU A MÍSTNÍCH POPLATKŮ zodpovídá za tyto agendy:
 Sestavení rozpočtu a střednědobého výhledu
 Závěrečný účet města
 Metodickou činnosti pro ostatní odvětvové odbory
 Controlling – rozbory hospodaření, řízení odchylek
 Cash – flow a likviditu města
 Příprava podkladů pro finanční výbor zastupitelstva města
 Daňová agenda v oblasti místních poplatků
Po testování byl zaveden do plného provozu modul BAR (jakou součást systému GINIS). Tento modul
umožňuje systémovou přípravu a zpracování rozpočtu, střednědobého rozpočtového výhledu a eliminuje možnou chybovost lidského faktoru. Je nezbytnou součásti elektronizace celého ekonomického
systému města.
Oddělení má na starosti i daňovou agendu v oblasti místních poplatků. To znamená,
že vyhledává poplatkové subjekty, vyměřuje poplatky, vybírá, vyúčtovává a také vymáhá.
Od 1. 1. 2020 byl zaveden nový místní poplatek, a to poplatek z pobytu, který nahrazuje zrušené poplatky za lázeňský, rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Skladba místních poplatků a také příjem
z nich je uveden v níže uvedené tabulce:
Místní poplatek
Komunální odpad
Psi
Užívání veřejného prostranství
Lázeňský a rekreační pobyt
Ubytovací kapacity
Poplatek z pobytu

Příjem za rok 2018
13.979.826,74
847.805,87
1.255.190,00
240.365,00
336.700,00

Příjem za rok 2019
13.466.653,24
943.111,70
1.178.698,00
238.427,00
340.300,00

Příjem za rok 2020
12.591.248,72
987.257,53
1.515.915,00

659.754,00

Bohužel město i nadále bojuje, zejména v oblasti poplatků za komunální odpad, s vysokým procentem
neplatičů. K 31. 12. 2020 bylo v evidenci 2.144 dlužníků (což představuje 8 % z celkového počtu poplatníků) za komunální odpad s celkovým nedoplatkem 7.955.547,51 Kč.
S ohledem na pandemii nemoci COVID-19 provedl úsek místních poplatků pouze 153 exekucí přikázáním pohledávky srážkou ze mzdy nebo z účtu, příjem z těchto exekucí dosáhl 164 560,67 Kč. Ve spolupráci se soudním exekutorem bylo k vymáhání předáno 62 povinných s dluhy nad 10 000 Kč. Za rok
2020 bylo nově přihlášeno 22 poplatníků do insolvenčního řízení s dluhy za poplatek za komunální odpad a poplatku ze psů.
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Oddělení zajišťuje také státní správu (zákon o právu shromažďovacím, agenda dle Tržního řádu, dozor
nad veřejnými sbírkami). V roce 2020 přijal úsek místních poplatků celkem 9 oznámení o konání shromáždění a zapečetil pokladničky pro 11 veřejných sbírek.
ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ vystupuje v roli zřizovatelského odboru pro příspěvkové organizace, kterých je celkem 17, z toho 13 školských (6 samostatných mateřských škol a 7
základních škol) a 4 neškolské (Domov seniorů, Tereza Břeclav, Městské muzeum a galerie a Městská
knihovna). V rámci státní správy oddělení zajišťuje agendu regionálního školství, provádí poradenskou
a konzultační činnost. Mimo jiné dále odpovídá za administraci dotačních programů v oblasti kultury,
sportu a cestovního ruchu, spolupracuje na dotacích sociálních. V roce 2020 bylo celkem rozděleno na
sport a kulturu více než 15 milionů korun na 103 projektů. Oddělení také pracovalo na úpravě zásad a
pravidel pro přidělování dotací s cílem zvýšit transparentnost a předvídatelnost jako pro poskytovatele,
tak pro žadatele. Vytvořilo nové zřizovací listiny příspěvkových organizací, aktualizovalo všechny řídicí
dokumenty.

Odbor majetkový
V roce 2020 se odbor majetkový, po rozdělení a předání části kompetencí na Technické služby Břeclav,
soustředil na dokončení optimalizace využití majetku ve vlastnictví města a na získávání nemovitostí,
zejména pozemků, pro další budoucí rozvoj města. Současně se odbor zaměřil na zlepšení poskytovaných služeb v pronajímaných nemovitostech, a to jak budováním datového připojení objektů, poskytování WI-FI sítí, zvyšování bezpečnosti za použití kamerového systému či instalací čipových přístupů
do budov, nebo i kroky ke snížení energetické náročnosti budov. Souběžně s tím pokračovala náprava
dřívějšího stavu, kdy byly bezesmluvně užívány některé části pozemků ve vlastnictví města. Toto bylo
umožněno po dokončené digitalizaci katastrálního operátu Katastrem nemovitostí, čímž se dařilo jasně
identifikovat i menší části užívaných pozemků.
Plánovaným odprodejem zbytného nemovitého majetku ve vlastnictví města v tomto roce bylo docíleno dalšího dílčího snížení provozních nákladů a současně dosaženo příjmů města z prodeje bytového
fondu, nebytových prostorů a pozemků ve výši 11 901 157 Kč. Prodeje byly realizovány standardní
transparentní cestou, ale i také stále častěji užívanou formou dražeb. I přes složitou hygienicko-epidemiologickou situaci v tomto období, a z toho plynoucí dílčí odpouštění části nájemného v nebytových
prostorách, kde nebylo možné řádně vykonávat podnikatelskou činnost, se dařilo odboru udržet příjmy
z pronájmu nemovitostí. Tyto činily v roce 2020 celkem z bytových a nebytových prostorů 20 561 597
Kč, obdobně jako v předchozím roce.
V tomto roce byl také nastartován plán dílčí obnovy sítí, v předchozím období mírně opomíjených, školských zařízení a také byla zahájena architektonická soutěž na možnou budoucí zástavbu dlouho nevyužitých pozemků v areálu bývalého cukrovaru. Z menších investic stojí za zmínku další instalace bloků
kolumbárií na městských hřbitovech, o které projevili občané velký zájem. S jejich významným rozšířením se počítá i v roce 2021.
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Informace z městského úřadu Břeclav
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Břeclav při vyřizování žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím realizovalo organizační opatření k zabezpečení povinností orgánů města Břeclav, zejména zastupitelstva města, rady města, komisí rady města, výborů a městského úřadu zaručující a zabezpečující práva právnických a fyzických osob při přístupu k informacím ve smyslu výše uvedeného zákona.
Informace byly poskytovány ústní i písemnou formou. Písemné žádosti o informace jsou ve smyslu
zákona evidovány na dvou úrovních:
a) centrální evidence na podatelně městského úřadu
b) na jednotlivých odborech.
 počet podaných žádostí o informace celkem 63
 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 3
 počet podaných odvolání proti rozhodnutí celkem 2
 počet rozsudků soudu celkem 0
 počet stížností podaných podle § 16a zákona 2
První stížnost byla podána z důvodu nesouhlasu s rozsahem poskytnutých informací. Stížnost byla shledána jako částečně důvodná a povinný subjekt následně poskytl bližší vymezení poskytnuté informace.
Druhá stížnost byla podána z důvodu nesouhlasu s vyřízením žádosti o informace odkazem na zveřejněnou informaci. Povinný subjekt stížnosti vyhověl s tím, že informace poskytne v původně požadovaném rozsahu.
Informace pro veřejnost
Od srpna 2018 je monitorován každý měsíc počet podaných informací veřejnosti na podatelně, která
je základním komunikačním článkem úřadu. Počet podaných informací pracovnice podatelny se každý
měsíc pohybuje kolem 2 000.
Internetové stránky města www.breclav.eu kromě základních informací, jakými jsou kontakty na vedení města, vedoucí a zaměstnance jednotlivých odborů, nabízejí také aktuální informace, přehled služeb potřebných pro řešení nejrůznějších životních situací, přehled platných městských vyhlášek a nařízení a také potřebné formuláře v elektronické podobě.
Na odbor správních věcí a dopravy se mohou předem objednat přes on-line systém tak, aby nemuseli
dlouho čekat ve frontě.
Radnice v roce 2020 využívala k informování občanů také aplikaci pro mobilní telefony Mobilní rozhlas.
Od listopadu město spustilo vlastní novou aplikaci Břeclav v mobilu, která poskytla občanům všechny
potřebné informace na jednom místě. Její součástí se stala i možnost zaplatit parkovné mobilem. Aplikace nabízí také rezervaci místa pro návštěvu úřadu, informace o dopravní situaci, aktuální informace
z radnice i kalendář akcí ve městě, průvodce městem s informacemi i zajímavosti o budovách, památkách a historii ve městě, agendu ztrát a nálezů, odkaz na sociální sítě nebo elektronickou podobu měsíčníku Radnice, mapu kontejnerů na tříděný odpad, SOS čísla na záchranku, policii, hasiče, městskou
policii nebo plynaře.
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Více než čtyři stovky lidí získávaly informace o připravovaných akcích díky přehledu zasílanému každý
týden e-mailem. Tato služba byla bohužel poskytována jen z počátku roku a v letních měsících, protože
v době koronavirové epidemie se žádné akce konat nemohly.
Nejvyužívanějším a nejdůležitějším zdrojem informací o městě byl i nadále zpravodaj Radnice, jenž lidé
dostávají zdarma do svých schránek 11x za rok. Náklad tohoto měsíčníku je 11 230 kusů.
Více než 7 547 uživatelů facebooku bylo na konci roku fanoušky oficiální stránky města, sledujících bylo
7 935.
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 https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00283061.

Zdravé město Břeclav
Projekt Zdravé město je zaměřen především na udržitelný rozvoj, podporu zdraví a kvalitu života, s důrazem na aktivní participaci obyvatel.
Zdravé město Břeclav se zapojilo do těchto komunitních kampaní: Den Země, Evropský týden mobility
a Dny zdraví. V rámci Dne Země proběhla akce Plogging, což je kombinace běhu a sbírání odpadků, dále
program pro žáky základních škol, během kterého se děti vydaly na naučné vycházky do přírody, dozvěděly se něco o třídění odpadu a kompostování a zkusily si sázení bylinek. Během Evropského týdne
mobility probíhaly kontroly vybavenosti jízdních kol, dopravní soutěže a zábavné akce pro žáky základních škol. Dny zdraví byly z důvodu pandemické situace značně omezeny, avšak občané měli například
možnost nechat si změřit tělesné hodnoty a krevní tlak ve Všeobecné zdravotní pojišťovně nebo se
nechat otestovat na HIV od organizace Rozkoš bez rizika.
V rámci zapojení obyvatel do vývoje města proběhl diskuzní kruh k projednání potenciálu a možnosti
rozvoje veřejných prostor v okolí břeclavského zámku, veřejný průzkum názorů občanů města Břeclavi
nebo participativní rozpočet.
V rámci participativního rozpočtu měli občané možnost předložit své návrhy na vylepšení veřejného
prostoru. Do pilotního projektu bylo předloženo celkem 5 návrhů. Po formální a obsahové kontrole
zaměstnanci městského úřadu byly schváleny 3 návrhy, které postoupily do dalšího kola. V tomto kole
měli občané možnost hlasovat o nejlepší nápad. Vítězem se stal projekt s názvem „Zkrášleme autobusové zastávky v Břeclavi“, jehož realizace probíhá v roce 2021.
Občané měli možnost přispět ke zkrášlení města také v rámci soutěže Zanech svou stopu ve veřejném
prostoru, které pořádalo Zdravé město Břeclav ve spolupráci se společností E.ON. Účastníci měli možnost přihlásit své grafické návrhy na pomalování rozvaděčů a trafostanic v Břeclavi. Vítězné návrhy nyní
zdobí různé části města.
Ke konci roku bylo vybudováno pět knihobudek ve všech městských částech. Ty umožňují kolemjdoucím vypůjčit si zdarma knihu, případně si ji nechat a nahradit knihou jinou. Slouží tedy jako takové
menší knihovničky, které jsou přístupné 24 hodin denně.
Během roku byly v rámci projektu Zdravého města uspořádány nebo z projektu podpořeny také tyto
akce: Do práce na kole, Obrázek pro radost, Veletrh volnočasových aktivit, Klub českých turistů – O
zlatý hrozen jižní Moravy, Týden architektury, Ukliďme Břeclav, Sázení stromů, Vánoční přání, Honba
za Velikonočním pokladem online a Svatováclavský běh.
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