MC Brno-ořešín,
zápÉ20. zasedáníZastupitelstva
konarrého
dne 3.9'2008v 19.00hodin v kanceláiiÚMČ Bmo-ořešín.Ronovská10
Přítomni:p'Debrecínová'
, Ing.Havíř'Mgr. Leviček,p. Pijták,MUDI. DlaŽan
p. Vávra, Ing.Václavek
Host|Ing' Jutík
progmmuzasedání'
Jednánísvolal a zahájil starostaMgl'Levíčekdle navrženého
r semipřrtomljmi členyZMC.
kte4i'byIodsouhlasen
PÍoeÍmZMc
a)
b)
c)

vyúčtováúi
slavnoÍi oiešínskélé1o
koótola dh ninulého ZMc
vyúčrÓváni
hásičské
zbrÓjnice budedodáíodopllštlhÓzMc

a) !álap dvoub9donnaposyp
b) rozhodnulio užívánl
soli
c) zadári nabidekna zifuI údlžbu
3) PožadaÝekzMcnaMěsiskoupoliciohlednězajištěnilořadk!v doběkonáii hÓdů
27 28908
4) Provozni řád spoíovnino eá|u
5) ]oloschúzeobčánúoi€ š inák90ýifuÚikonceIsvětÓvéválkýavhil(lČeskoíovenskérepubliky
ó) Rozpoětovó opatenl
7) snIouvaIs Bmo M prcdloužení
voólodrlho hdu íauliciodlehlá
8) Audyďi slatický posudekna dům. info
9) Pfuvoz eálu n. Piílroně PÚnájem klubovny
10) stojmy pro politickéstrdy í.propaeáci

1) Kontrola úkolů
léto
a) Vyúčtování
slavnostíořešínské
Přeloženona příště
hasičské
zbrojnice..
b) vÉčtováníakce,,Rekonstrukce
PřeloŽenona příště
c) v)učtovlánípublikace ,,Válečnýdemík..
Splněno
d) Prověřeníumístění
zračkyvedlejší
siJrricena ulici Jasnápři výjezduna ul.
Klimešova.
PřeloŽenona příště
za rok 2007'Do
c) stalostaZajistízveřejněnía plojednfuívýsledkuhospodaření
příštího
ZMČ
potokď
příštího
Jebnického
d) Do
ZMC staIostazjistístavakce:,'zkapacitnění
2,) Zifiní úLdrŽba
a) nrákupdvou bedenÍa posypovýmateriál
jednomyslněschláleno
b) rozhodnutío uŽívánísoli
i
ZMČ v úmci zadánílabídekna zimníúdržbunechá nacenit používání
posypu
inertníhomateriálu, soli a kombinovaného
j ednomyslně sch.,,ól eno
ZMČ zajistínabídkyna
c) Zadrínínabídek
na zimníúdržbu_ Tajemnicena přišÍí
zimníúdržbu.

3) PožadavekZMČ na Městskou policii _ zajištěnípořádku v době konáni
hodů27._ 28. 9' 2008:
a) zajistitkontrolupořádkuv obci v sobotu27' 9' ve 22,00a24,00 hod'.
b) uzavřeníulice l{imešovav neděli28. 9' od 13'00do 19,00hod.
Úkolem pověřena tajemniceúřadu.
4) Provoznířád spořtovníhoareálu _ opraw:
ZMC odsouhlasilo no\"ýPlovozní řád spoÍtovního
aleáu na Příhoíě s těmito
změnami:
a) poviÍmostisplávce nebudouv p.ovozlím řádrr uvedeny
b) opťava vstup dětído patnáctilet zdarma' ostatÍIí
osoby platídle sazebnfl<u
plovozií
c)
řád hliště se bude vztahovati na dětskéhasičské
auto před hasičskou
zbrojnicí
jednomyslněschvóleno
5) l0' 10.2008 schůzeobčanů
ořešínak 90.výřočíkonce I. světovéválky
a vzniku Československé
řepubliky
ptogram byljednomyslněschvólen
6) RozpočtoYé
opatřeníč.4
schýóleno: 5 pro, 2 se zdťželi
7) smlouva Is Břrro na prodloužení
vodovodníhořadu na ulici odlehlá _
Příhon. Viz příloha
jednomyslněschvóleno
8) Áud'yovi_ staticl.ýposudekna důn
ZMC r'yslechlo informaci od starostv
9) Provoz areá|u na Příhoně_ pronájemklubovnypro Klub maminek
a K]ub sgniorubude posk}.t11ut
zdaÍma
jednomyslněschláleno
10)stojany pro politickéstrany na propagaci_ budouprcnajatyza poplatekdle
platnéhoceníku
hlcrsoýání:1 pro, ] přoti, 2 se zdťže|Í
11)Sazby pronájmu Yeřejnéhoprostranství
Zžk|addsazba
10,.Kě/m2lden
Reklamníakce' prodejníst.inkya ahakce ,70,-Kělm2/dert
Zakaždýcb'Iita
40,-Kč/ýden
ZakaŽdýcb'Iim2
t20,-Kč/měsíc
Zakaždých10m2
600,-Kč/rok
Jednomyslněschláleno
12)silnice přes lokalitu Újezd
ZMC Bmo souhlasís lyčleněním
částipozemkuz p.č.178ve vlastnictví
statutárního
městaBma, Dominikánské
nám. 196/1,Bmo, Bmo-město,6076,7
v souladu s platn]finúzemnímplánem, v souladuse schválenouurbanistickou
studií,v souladu se schYálenýmoddělovacímgeometrick;ýmplánem pro akci
Ústavby pozemníkomunikace ,,MístníobslužnákomunikaceDrozdí/

převážněmístrídopravěna územíobcea
Klimešova..'
Tato komunikaceposlouží
jednotlir1fch
umožnípřímoudopra\,níobslúu
objektův tétooblasti.
13)Žádost paníTutteovéna odkoupeníl m2 komunikace
jednomyslněschváleno
14)Dřakyáda
Drakyádase uskuteční
v neděIi12.10.2008od 14.00v areáu na Příhoně
15)Koupě hájovny
starostaposk}'tlzastupitelům
info o jednáníchohledněkoupěhájovny
16) Různé
a) Urgence odvozu přeplněnýchkontejnerůze sběméhodvora
b) ZMC jednalo o problémechs m]ádežív katastu obce a s nepořádkemkterý za
sebounechávají na návsi a u studnyv ulici U ZvoničL1
svoláníZMC dne24' 6' 08
c) Ing.václavek měl připomínkuk nevhodnému
jednání
předložila
Paní
ZMČ
návrh
na poskytnutípříspěvkuna
d)
Debrecínová
do
obědy pro důchodce bude řešenopři projednávlánílozpočfuna lok 2009
Zapsal:Mgr. Jan Levíček
Skončeno:
20.55hod

Zápisověřili:,^ililŽ

ing. Jiří Havíř

lU"--...----r
---\l
I
Dalšířádnézasedriní
ZMC se budekonatve středu8. 10. 2008 v 19.00 hod. na
úřaděMČ.
Jeonan1
ZýlL |souvelq]na'

