Zápis z37. zzsedáníZastupitelstvaMČ Brno - ořešín,konanéhodne
15.9. 2009v 19,00hodinv kancelářiÚMČ Brno _ ořešín,Ronovská10
Přítomni|MgI' Jan Levíček,
p. Táňa Deblecínová,
MUDr. LubošDražan'Ing.Jiií Havíi'
p'
Stanislav
Piják,
p'
Ing.Jiříváclavek' Zdeněkvávra
, "
Za UMC:
lng. Marie DenJ<erová
Jedniinísvolal a zahájil starostaMgI' Jan Levíčekdle navÉeného
programuZasedání,
ktelý
by1odsoul asenvšenripřítomDými
č1eny
ZMc'
Programjednání|
l'
2'
3'
4'
5'
6'
7'

Zařazo!ánÍpozennichkomunjkací
do kategoriemistnichkomunikací
Náv|h odměnyMUDr' DraŽanoviod 1.5' 2009
Rozpočtové
opatřenike spo]ufinancování
akce'.Dokončeni
sportovnihoareáluv Mc ořešin
Přlpravaořešínshých
hodů
oplocenikonteineiiště
Infonnacek dokončení
opravykonunikaci
priorityMČ do konceroku
lnvestični

8. Různé

1) ZMC berena věClomí.
žese roáodování o zďazeníčivyiazenípozemníkomrrnikace
do neboz kategoriemístních
komunikací(ustanovení
s .10odst.5 Zákonač' 13/1997
Sb', o pozemníchkomunikacích,
ve zuěnípozdějších
předpisů)přesouváz městských
částído kompetencíměsta,potažnoMMB' Tato změna se plomítnevpřiprarované
obecnězávazné\'yh1ášce
statutámího
městaBmq kterouse měnía doplňujestatut
městaBrna'
2) ZMČ souhlasis navrženínstejné\jŠeodménypro zastupite1e
MČ MUDI. Luboše
jakou
DnŽanaod 1. 5' 2009,
majíostatníčlenové
ZMC'
Pro:6_zdrŽell1 pr.oti:
0
Ing' václavek poŽadujepiipravenízápisu ZMČ' kde byly přiznány a schváleny
odměnyj ednotlivýmzastupitelťlm.
platnévyh1ášky Z: lng' Denterová,
včetně
T:21.10.2009
3) ZMČ projednalolozpočtové
opatřeníč'4,týkajícíse spolufinancoviíní
,'Dokončení
spoftovníl,io
areá1uv MC Brno . ořeŠín..
projektovédokumentacea
a í1nancováni
technického
dozorupři tétoakci'
Pro:4'- zdtžel:3- ploti:0
StarostaMgí' Levíčekinformovalo pŤípťavě
václavskýclrhodůna ořešíně,sdélil,Že
si úřadbere zodpovědnostza bezpečnost
pii stavěnímáje' Rovněž iďormoval o
jednánís B-komemohledněvelikostiskruŽena stavění1náje.
s) StarostaMgr' Levíčekinfomoval přítonnéo probíhajícím
oplocenikontejneřiště
Zastupitelé
se mohli seznámitse smlouvoua náklady.Zadnístěnaje hotová,budese
naváŽetoInice'
6) StarostaMgI' Levíčekinformovalo situacipři dokončování
opravy komunikací do
15' 10 2009 majíbýt dokončeny
finálnípovrcl]yna Ronovské- Příhoně'Do 21' 9'
2009 mají být dokončenyfinální povrchy na ul. Tihůvka a Klimešova' Škody
občanům,
kterébyly způsobeny
rekonstrukcí
vozovekje třebasepsata postupněiešit'
Kdo bLldeo néjak)
ch :kodáchr ede. prosimeo na]t|aŠeni
na UMČ'

r

7) InvestičnípÍiority Mc _ koícem ýdne budou naceněny vjezdy a zpomalovací
retardéÍy
(Příhon 2 vjezdy, Klimešova 1 vjezd, Jasná - 1 vjezd, Tihůvka_ 1 vjezd, 3
retařdéry Dlozdí - Klimešova,přesun lanovédrríhya autíčka)
8) Různe:
- ]ng.václavek požadujepředtožení
a projednihízávěrečneho
úČtu
MČ Bmo _ ořešín
_ Z: Ing.Denkelová,T:21'. 10.2009
. Stalosta MgI' Levíčekinformoval o opravách, které proběhly na hasičcev rámci
odstraňoýínízávad
- p. Piják podal infomaci o dokončovacíchpracech při rekonstrukci komunikací
v ořeŠině
- ZMC požaduje
informaceo hájence_ Z: Mgr. Jan Levíček,
T: 2l ' 10.2009

U-/
Zapsala:Ing. Marie Denkerová
skončeno:
20,10hodin

rh:sZápis

Ing.JiříHavíř

Dalšířádnézasediíní
ZMČ se budekonat21' říina2009v 19.00hodinna ÚMČ. Ronovskí10.
JednáníZMČjsou veřejná.

