Zápis ze 33. zasedáníZastupitelstvaMČ Brno _ ořešín
konaného
dne 23.6. 2009v l9.00 hodinv kancelářiUMC Brno-ořešín.
Ronovská 10

p' TáňaDeb|ecínová,
Přítomni:Mgr. JanLevíček,
MUDI' LubošDraŽan,Ing.JiříHavíi,
p. StanislavPiják, p. Zdeněkvávla
Za ÚMcI Ing' Malie Denkelová
Nepřítomni:
Ing' JiříVáclavek
Veřejnost:p' Alena Janošková
programuzasedání,kterýbyl
Jednanísvolal a zahájil starostaMgr. Levíčekdle navrŽeného
\Šemi
pirtomnjmielen1/N4Č'
oclsouhla:en

Programjednání:
městaBrna o koordinacivýkopoqichpracína
1. NávIh obecnězávaznévyhláškystatutámího
prostranstvích
ve
městě
Bmě
veřejných
od 1. 5' 2009
2' odměnapanímístostarostce
Táně Debrecínová
3' odÍlčtováni
zmařenéinvestice
závěrce2008
4' lnlormaceo ťlěetní
č'parcelní
178na zahrádkuna rrliciDrozdí
5. Pronájemčástipozemku
6' Rozpočtové
opatřeníč.3
kraje
7. lnformacek ovládáníSMS brfuy Jihomoravského
na provozspoÍtoviště
8' stíŽnost
9' Vyúčtování
solNávrlr doplnálí:- novéop]ocenikontejneřiště
. ŽádostZs Masárova rvaldorfo umoŽnění
pouŽítohništěnad
lanoqim centremv pátekneboV sobotu22 25 žáků
\J,

Program byl schválen:
Pro 6, proti 0. zdržel0
Kontrola úkolů:
- Mgí. Levíčekinfotmoval o schůzcena hasičce,kde projednal leklamace opnvy vrat a
zatékánívody s p. Vfikem' Pochopem a Zmrziým MgI. Levíčekzajistízápis z jednání
- projednáníúčetní
závěrky v bodě 4 programujednání
1)

ZMČ bere na vědomí návrh obecně závazré vyh]ášky statután ho města Brna
o koordinaci výkopových pracína veřejných plostranstvíchve městě BIně

z)

ZMc souhlasí s navrženímstejné výše odměny plo paní místostarostkup' Táňu
Debrecínovou'jako měl MUDr' Luboš DlaŽan (odměny členůmZMČ se od roku 2002
nezvýšily)
Pro 5, proti 0, zdržel ]

,

ZMČ souhlasís odúčtováním
zmďené investiceve výši 4 735 678'30 Kč (pojem
Jedná se
zmďená investiceznamená pouze odúčtování
finančníčástkyz účetnictví).
provedeny'
o výstavbu kana]izace a plynu z roku 1989' kdy tyto stavby byly
z účetnictví'
zkolaudovrinya piedány, ďe nebyly Záťovelivté době odúčtovlány
již
na
zrákladě
kterýchby
doklady,
v současné
době nenímoŽnénikde dohledatpříslušné
mohlabÍ tatoinvesticepřevedenado majetkua odúčtována'
Pro 6' pro|i a' zdržel0

4)

Ing. Dentelová informova1ao účetni
záverce za rok 2008' Úcetni závěrka bude
Zveřejněna
na úiednídesce'

5)

ZMČ schválilozáměr pronajmoutčástpozemkup.č'178 na ulici Drozdína zahrádku
paníZdeňcePiššové'
Pro 6' proti 0' zdržel0

ó)

prostředků
hospodďení
ťrnančních
Rozpočtové
opatřeníč' 3 týkajícíse přerozdě1ení
plostředkův rfunciMC Bmo ořešín'
MMB najednotlivéMČ a použitítěchtofinančíích
Pro 6,proti 0, zdržel0

7)

kaje
SMS brányJihomoravského
Mgr' Levíčekpodalinfolmacio možnostivyužíl'ání
- přístupdo SMS brany KrajskéhoúřaduJihomoravského
kraje je na webovéadrese:
httBl !qr!qrbp@p!4v*viZ

8)
9)

na Příhoné
ZMČ projednaloa berena vědonístíŽlostna plovoz spoÍtoviště
léto.Kopii
a slavnostíořešínske
ZMČ bere na vědomíqúčtovánívysvěceníkříži<u
mailel]-l'
slavnostíobdlžízastupite]é
vyúětování

10) Různé:
- Mgr' Levíčekinformovalo záměruoplotitkontejneiiště,
kontejÍeiiště.o
ZMč souhlasís q.tržitímrezervyna oplocenív rózpočtuMČ na op1ocení
informováni'
iešenía nákladechbudouzastupitelé
technickém
Pro 6,protí0, zdržel0
- ZMČ souhlasíse ŽádostíZŠMasárova. waldof s využitím
ohništěnad
1ano{ýmcentlemv pátek26' 6' 2009nebov sobotu27. 6. 2009pťo22:5 žakn
- ZMČ pověřujestalostuMgr' Levíčkaplověiit propojeníulice U Zvoničkyna zkatku
z ulice Jasnáa lokalituNivky, jak piedpokládástudie1okality'Nivky..' '.Písky..'
- MístníIozhlasje třebazesílitDasikméa trochupřidati na radnici,neníslyšet.
- U ťlrmyE-on Zjistit,zda a kdy budoudělatlekonstrukcí
energieve
rozvoduelektrické
do}ů)
spodníčástiul' Klimešova(odtmnsformátoru
- ZMČ infoťmujespoluobčany,
aby pokudmajíZájem,přispěli na výstavbupomníkuke
výročíkonce totalityv MČ Brno Bohunice,čísloúčtu19-5190860257/0100'
dvacátému
Variabilnísymbol3326612128.
- zasedríní
ZMČ navštívilapaníJanošková,která zastupovalamajitelku(svoji dcerup'
odstfaněnkoncovýplotový sloupekmezi jejich
Kohelovou).Loni na jaře byl na zahŤadě
pozemkem a pozemkem Ing' Havíře' Pozemek byl v minulosti 2x vÍyčován,paní
janoškovánebirdenechávatZlovu pozemokvytyčovat
a žádáZMČ o pomoc'ZMČ můŽe
nesho(lybyly odshaněny.ZMC dále žádálng' Dvořákovou,
apelovatna to, aby sousedské

aby na ziíkladěpředloženýchúdajůprovedla místníšeťení- obhlídkuna místěa podala
řešenímsouhlasí.
informaci ZMČ _ obě stany sporu s nalŤžen;firr
- Pro financovIíníproďouženířadůvodovodů,splaškovékanalizace a vybudovríníuliční
vpusti na ulici Drozdí, v částce15o tis. Kč je nutné'aby dodavatelskáfirma zpÍacovala
sýČ na částuvedenéstavby smlouw, včetněpoložkovéhorozpoětu _ zajistí vedeníTJ
Sokol ořešín.
- Starcstapoděkoval všem,kteří se podíleli na přípIavěa organizaci s1avnostíořešínské
]éto.Poděkovláníbude rovněžzveřejněnov následujícímčísleHorusu.

Zapsala:Ing. Marie Denkerová
Skončeno:20

\é,

zápiso

DalŠiiádnézased.ini ZM

JednáníZMČjsou vefiná'

\,

Ing. Jiří Havíř

2009v 19,oohodinna ÚMČ' Ronovská10.

