Zápis z 16. zased(niZastupitelstva
MC Brno.ořešín(mimořádné
zasedáníZMČ),
dne 16.4.
v 19.00hodin\ kancelániUMC B
vská 10
PřítoÍrni:
p. Debrecínová,
, ing.Havíř,MgI. Levíček,p. Piják. ' ing' Váciavek,MUDr.Dražan'p'
Vávra
Host:p. Mi]oslavHmčíř,p. FrantišekKosík.p. Janošková
Jednánísvolala zahájil stalostaMgl.Levíček
plograÍnu
d]e předaného
zasedání,
ktelýbyl
odsoublasen
všemipřítomnýmičlenyZMČ.
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PiispěveksRPŠpi ZŠJehnicenapon'dáni|aIodějnic
piiponrillkyobÓanú
Různé'disklze,

1. výkup RD U Zvoničky. podkladyjsou na majetkovém
odboru MMB. po kornpletacibudou
předfu1y
ke schváleníolglánům
městaBrna (kon]ise,RadaměstaBma, Zastupitelstvo
městaBrna)
svěieníkomunikace odlehlá (homíčást)parc.č'94/3;parc.č''t92l3 komunikaceK]imešovaod
křižovatkyu RD okály směremk úěchovu podkladykde svěřeníodsouhlasilamajetkovákomise
magistťátu
městaBma, ktelébudoupředloŽeny22'4.2008ke schváleníRadě městaBma a následně
Zastupitelst\'uměstaBrna
).

Rozpočtové
opatření- pře]oŽeDo
na příště

3 . Žádostobčanů
ulice Jasná_ dízeníkommikacemístníbo
významu zástupciobyvatelna ulici
p.Miloslav
Jasná,
Hmčířa p. FlantišekKosík předneslisvojepoŽadavkyna zŤízení
komunikace
nístníhovýznan]u (viz žrídostze dne 9.4'2008) Zastupiteléje lyslechli a bod pře]ožili
k pťojedíání
na příští
zasedáníZMČ aždojdek projednání
boduve stavebním
výborua vévýboru
pro životnÍ
plostředí.
4 . odprodejpředzaltádkyu RD Klimešov|r
30 -ZMC odsouhIasiIo
uzivánrptedzabrádky
na ziikladě
nájemnísmlorrr'yZa poplatek50,-Kč/rok'
Po lekonstrukciul. Klimešo1Tvčetněchodníkubude
mofuý odprodej
7 členů
hlasovalopto, niuo nebylproti, níkdase nezdržel
5 . Nďízenívlády č'7912008sb' odměn1cJenům
ZMČ ZMČ nebudeménitstávající
výšiodměn
neuvolněnýmčienům
Zastupitelstva.
Finanční
výšeodněn zůstávána urovniroku 2002.
6 členůhlasol,alopro' nik!1one41lpraÍi, l se zdržel
6 . Nove]a obecně závazré vyhl. statut'městaBrna 1712005.regulaceveřejnéprodukcehudby

v pohostinství bez připomínek

.

clelů hl"l''uvo|or,o' niIda aeby|pfuli' nikJo \ť aizJržťl

-27. Pronájenobecního
pozerŤIku
parc.č'
zahrádky
178k'ú.píKovďíkovéza úče1em
zřízeníze]eninové
_ na žádostpíKovďíkovébyla žádostz plogramu\Třazena
8. JÝkul rczemků městemBrnem starostainfomoval zastupiteleo nabídcepana Miroslava
Zádníkao nabídceodprodejejeho pozemkuv k'ú' ořešínměstLlBmu' Zastupiteistvopověřilo
stalostu,požádatmajetko\ý odbolméstaBma. aby r 1zr'alop'Žádníkakjednání
Dále starostainfomoval:
n,iěstoBmo v současné
době má finančníprostředkyna výkup

pozerr-rků
v městskýchčástech.

Zastupitelstvo
doporučilo
učinitnáwh na výL.uptzv' zaužívaných
cest v ořešíně (ulička mezi
ulicemiJasná/IJZvoničky)
' s majitelipozemkůpřípadnývýkup projednajíing. Havíř a Mgr.
Levíček
7 členů
hlasovalopro, nikdo nebylproÍi, fiikdo se ezdržel
9. osvětleníbudor,yzvoničky váledem k neústálému
hromadětrí
se odpadkťr
u budoly zvoničky
jejíosvěllení.
Zastupitelstvo
zvaŽova1o
Po svémjednánípověřili tajemnicinákupemodpadkového
košeke zvoÍičcea provedenímkontroly 1x vměsíci (provedep. Piják). Pokud toto nepovede
k náplavě,budebudovazvoničkynásledněosvětlena'
7 členů
hlasovalopro, nikda nebylpťoti' nikdo se nezdtžel
10' Koordinátorhodů zastupitelstvostanovi1ojako koordinátoramezi zastupitelstvem,
stfuky a
hasičipanastanislavaPijáka'
7 členůhlasa|alo p/o' niklo nebylproti, nikt]ose nezdržel
11' TajemniceinformovalaZastupitelslvoo 7.ustatku
ÍrčtLr
městskéčástik 15.4'2008.
na finančním
Zůstatek
činnícca 613 tis' Kč.
I]1g.Havíř infomoval zastupiteleo renovacipoÍmíku(ktery byl umístěnza RD manželů
Chaloupkovýclr)
po ťekonstrukci'
a o jeho umístění
Pomníkbudeumístěnnad hasičkouzbrojnici'
Kde k němubudouvysázenydva íové\'zrcstlé
tisy'
-

Starostainformovalo přípravách]etníoh
2008.
slavností'
ktelése budoukoíatv sobotu14.čer\'na
12.LokalitaÚjezd - pŤeloženo
na příště
13'Inzerce v občasníkuHorus .
v občasníkuHorus se nebude zveřejňova1 politické
inzerce;předpokládaný
tennínnovéhočísla konecdubna2008
7 členůhlasotlalopro' nikdo nebylproti, nikdo se nezdržel
14' Retenční
přefuážkyna přítokulakoveckéhopotoka zastupitelstvoodsouhlasiloobě nabízené
va anty (odprcdejpozemkuparc.č'168/1k'ú' ořešínnebo zřízenívěcnéhobřemene)qÍkajicíse
předmětnéhopozen,*u parc.č. 1ó8/1 v k.ú. ořešín, který je součástístabilizované
přehážkylakoveckého
potoka
vodohospodrářské
plochy a kdeje nutnáýstavba kamenné
5 členůhlasovalopro, nikdo nebylproti, 2 členoyése zdrželi
15' StarostaiDfomoval zastupitelstvo
o runistérrr
hem1chpň k1ipo piidélenidotaceměstaBIna'

-J-

účelovoudotaci na obnol.u a
Dotace měsíaBma na dětská hřiště' město Bmo lTTsalo v I. čtvr1letní
lTbavení dětskýchhřišť.
Starostainformoval: městská částpodala žádosto dotaci na odbol školstvínrládeŽea tělo1ýchovy
MMB začálkem roku 2008. Rada města Bma nawhla dotaci ve výši 250 tis. Kč. Náwh bude
předloženzastupite1st\,'tl
městaBIna na květnovémzasediíní'
Tuto účelovoudotaci ]ze čeřpatpouze na uvedený účel'finančnípřostředlaTúčelověurčené
městemnelze čerpatna ji!é účely..
16.Příspěvek sRPŠ pň ZŠJeinice na pořádání čalodějnic_ zastupitelstvoodsoúlasilo poslg'tnutí
příspěvku SRPŠpři Zríktadníškolev Jehnicíchve qýši 5 tis. Kč' Finančnípříspěvekbude použit
na zapůjčení
skrlkacíhohladu pro děti dne 30' dubrra2008 tzv' ',páleníčarodějnic.,.
7 členů
hlasovalopro, nikdo rlebylproti, niMo se nezdúel
\ý

pokos soukomých pozemků,za cenu 1,80 Kč za m2. PŤípadni
17.zastupitelstvo nabízíobčarrům
části.
zájemcise mohouhlásit na uřaděměstské
Zastupitelézvážía připíavísi příspěvkypro veřejnou schůzis obč.my,předpokládanýtermín
konec I. pololetíletošníhoroku'
Na zasedáď Zastupitelstvaiďomovala pa JanoškováZastupitele o svémsoukomémsporu s rng.
Havířem,ohledně sporu o kanice pozemku' oba se dohoďi na kontrole hranic přímo na místěa to
dne21.4.2008
ve 12.00hodin.

Zapsďa:IvanaHrušková
Skončeno:21'10 hod

ápis ověřil:

ZMČ jsou veřejnrí.
Jednríní

ing. Jiří Havíř

hod' na uřaděMČ.

