Zá,pis28. zasedáníZastupitelstva}IC-Brno-ořešín'
konanéhodne 24.3.2009v 19 hodin v kanceláři t]Mc Brno'ořešín.Ronovská 10
Přítomni:p' Debrecínová,
,Ing' Havíř'Mgr' Levíček'MUDr' Dražan,
p.
Ing' Václavek' Piják
Nepřítomni:p' vávra
proglamuzasedání,
Jedn.ání
svola!a zahájil starostaMgr'Levíček
dle navrženého
kterýbyl odsouhlasen
všemipiítomnýmičlenyZMC'
PrcgramjedíániZMČ 24 3' 2009
1'
2
3.
4'
5.
6.

Iníorňecek plohlídcebýva]é
lrijenky podápo sÍaÍosta
na mimořádnémZMČ
Ing.víek př;ďoŽí!áý.]rynaÍváÚěni 6ch' p;vklr'l.1eldlTblalizastupitelé
MčřenispotřebyveřejnéIro
rozhIasupiedlele panHávii
lng, václavek informuje'zda donluvil schůzku
s tréměltken
Prináiora o' Poslišll€ m plo s€ b c a panastďoslu
lnfomacozc ýavebflihoyýbolupodáPaníaroía
InfÓmac€ k giluacineulici KlimešovapodápanstÚosta

převodPozenkuprÓ přehrážku
v Rlkovcich
8. BezúPlatný
9' Rozpoč1ové
opa1řenič'1
10' Různé]
rybnikyBabi Doly
Vybratnové!ázvy u]ic Bubla a valiace"Př€ d Žlíbkeú'HoÍus'staroýyPluháčkačijinóho staloíy nebÓ
ÚznamnéosobnÓstiořoším

1) Zastupitelébyli před zahájenímjednáníprovedeni budovou b]ivaléhájenky
2) IÍg'VÍtekpředstavil zastupitelůmprojekt \,Tbudovánitenisovéstěny a ztváměíí
ostatníohteohnickýchprvkůna dokončeníhřiště,nad stávajíoímsocját'nimzařizer'im'
Schváleno jednomyslně
3) Ing' Havíř doporučujenákup 2 ks měřičůel'energiehlásiěe mistníhorozhlasu
přibližná max' cena 2x 2800'-Kč na sledováni spotřeby ei.eneÍgie'pÍoomezení
nákladůna provoz'
Schvóleno jednomyslně
4) 8'4'2009 v i0'00 hod' dornluvil p' Václavek schůzkus náměstkemprimátora
p.váolavek a p's1arosta'Jednánío koupi provede
p'Pospíši1em'
Schůzkyse zúčastní
p'starosta.Zastupitelépodpoíujízáměr na koupi hájovny'
Pťo 5, zdrže]se ], proti 0
5) Informaceze stavebníhovýboru podal p' stalosta,ve věci územníhorozhodnutípÍo
stavbup.ZimmelmaÍna na ulici odlehlá'
6) Informacek situaci na ulici Klimešova podal p'stalosta'
7) PaÍ stalosta seznámil zastupiteles žádostíMc Jehnice o dotaclna MMB na
r'rybudovánprojektLrškolička,ve kterémJehnice odhadly náklady na 300.00o,-'
Příspěvekměsta by činii 200'000'-' Dále informoval o dalšiclržádostechMČ Jehnice o
lybavení a1d'.Dále infoÍmovalo Stanovisku
dotace na MMB např' na n.{bytkové
*, ' - .
budovala
staroslyJennlcpanaĎlcny.ze Dlrde nar'rhovatzMČ' aby se ,'školička..
pouze tehdy, pokud MC ořešínpřispěje 180'000'. Kč,

Je]ikožMČ ořešínv uplynulýchletech(odr'2002)jenjakoprojevdobrévůle
darovalaškolea školcev Jehnicíchtéměř250.000'-cožpň přijímánídětíz ořešííado
rozhodlose ZMČ oř9šínčástku
školkyv Jehnicíchneníochoho ZMČ Jehniczolúednit,
Mc ořešínresenav takovévýšinení.
180.000'-Kč pro Jehnicenehledat.V rozpočtu
letechs příspěvkem
MC ořešínpočíííjako
v předcházejících
Pro rok 2009rozpočet
ve rryši15'000'-Kč.
dětívjiných školkáchstaÍostu.
ZMC pověiujejednánímo umístění
ořešínských
výstavbou
v
katashu
ořešína
a to na parceleč.l78'
ZMC soúlasís
školky
p].inuna tétoparcele z p|ocý Zo
změny územního
Zfuoveň žádáoÚPR o plojedfuáúí
stavbuzahájit do dvou let.
plochu
termínu,
aby
bylo
moŽno
na
oS v co nejklatším
Scht,álenoj ednomysl ně
8) ZMČ souhlasís tímaby pozemky pro piehrážkyplavostrannéhopřítokuRakoveckého
polo|abyIybe7up|aine
přeredeny
na Les1ČR
Schvól eno.jednomyslně
9) Rozpočtové
opaťed č.1
jednohyslně
Sch|áleno
10)Různé
návrhynázvůnovýchrrlicbyly schváleny:
JakomoŽné
z ulice Tihůvka(lokalitaBubla)
a) odbočka
Pod Horkou,Bubla a případněvaliacenáz\'uk, pod,na' Za Hvězdámou,Před Zlíbkem
b) odbočka
z ulice Drozdí(lokalitaUjezd)
Plúáčkova
Možnostpříspěvkuplo senioryna stavoviínípřesunutona příště'
lnfolmace k rekorrstrukcirybníkuv BabíchDolech' Projekt je hotov práce by měly
nájemce.
ploběhnoutpříští
rok v zimě.Financovánílekonstrukcezajišťuje

Zapsala:Mgr' J. Vaňková
Skončeno:20'30
hod.
Zápis ovi
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