Zápis 30. zasedáníZastupitelstYaMČ Brno-ořešín'
konanéhodne 20'04.2009v 19 hodin v kanceláři ÚMČ Brno.ořešín.Ronovskí l0
Václavek'p. Piják
Přítomni:p. Debrccínová,
, Ing' Havíř,MgI. Levíček,Ing'
p. vávŤa,MUDř. Dlažan
programuzasedi1ní,
Mgl'Levíčekdle navrženého
Jednánísvolala zahájil staťosta
k1eý byl odsouhlasen
všemipřítomnýmičlenyZMC'
ProgranjednániZMČ 20.4'2009

'

]) Ploíáiefi hasičLy
2) Petice
přiiezdudo ořeŠIia
3) ]nfoo opravčkomunjkacia řešenÍ
náhradni]]o
4) SlavnostioŤcšinskó
]e1ohfo
5) Piíspěvetplo senioryna obědy. pokračováníjednání
e|'energie pe i!g' Haviř
6) ln|omacek nákulu měřičů
7) Informace
o schůzce
s.áměstkc'nprimá1oEp'PospiŠilelr panstarosta
pmaMUDI' Dražane
8) odstoupení
mistoýarosíy
a volbanovéhomistostďosty
9) Růaé

Programbyl schválen
pro 6,proti 0, zdržel1
zbrojnicestanoviloZMC taLto:klubovna
1) Pravidlapronájmuklubovnyhasičské
pouzedalším
feze|r'ovanýclr
SDH pronajímáÍa
hasičské
zbrojnicebudekroměčasů
volnočasovým
al1ivitám.
spolkovým,
pro 6,proti ], zdfžel a
ulice Příhon,k dobudovfuíhřišt'a oddychovýchploch
2) UsneseníZMČ k peticiobčanů
doručené
dne 8.4'2009:
nadhasičskou
z,brojnicí
usnesení
z 26 jedláti ZMC ze dne28.l '2009
ZMČ budepostupovatdle platného
p].o 6.proti ]. zdĚel 0
vozovkyul. Klimešovybudelesní
3) Nráltadnípříjezddo ořeŠína
v doběrekonstrukce
dnech'
cestouz Útěchova'Detaily se vyjasnív příštích
4) Sla\alostioiešínské
létoploběhnouve stejnénduchujakov loňskémroce'Termín
je
koniiní sobota13.6.2009'V pátekl2'6.2009v 18,00hod.by ploběh]ovysvěceni
zblojnicís kátkým přátelskýmposezenimv
ldížkuna u]iciKlimešovanadhasjčskou
areá]uhříště'
5) Příspěvkemna stavoviíníseniorůse bude ZMČ zabývatpři příplavě rozpočtuna rok
2010.
Schválenojednomyslně
6) Přeloženona Příště'
7) Náměstekprimátoraoliver Pospíšilse osobněpiijde pohlédnoutbudovubývalé
investice.
lriadza ťrče1em
uvažované
hájenkya nášstávající

panamístostarcsty
MUDI. Dražanaz funtce.
8) a)ZMČ berena vědomíodstoupení
b) ZMC zvolilo volebníkomisi ve sloŽeííMgI' Jan Levíčeka lng' JiříVáclavek
Schválenojednomyslně
paníTáňu Debrecínovou
c) ZMČ zvolilo místostalostkou
pro 6 hlasů,1 hlas neplatný
9) Ruzné
a) starostavyzve občanyv Horusu aby předneslynáWhy na vyuŽitíplochy na návsi po
zbourarrém
domuVašíčkových.
úŤadu,
na
personálních
záIežitostí
b) staŤosta
iÍfolmovď o postupupři dalším
řešení
funkcitajemníka(ce).
u&Žování
městaBma k zajištění
c) ZMC vzalo na vědomínávrhyvyhlášekStatutfuního
čistoty
ulic a veiejnýchplostranství
a vyhláškuo pravidlechpro pohybpsůna veiejných

sv"ch.
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Zapsala:Mgr. JarraVaňková
Skončeno:21.00
hod'
Ing. J. Havít

Další
JednáníZMČ j soi
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2. 6' 2009v 19,00hod' na ÚMČ' Ronovská10.

