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Zápis z 38.zasedáníZastupitelstva
MČ Brno _ ořešín'konaného
21. 10.2009v 19.00hodinv kancelářiÚMČ Brno - Ořešín,Ronovskál0

p' TáňaDebrecínová,
MUDr' LubošDraŽan,Ing.Jiií Havíř'
Přítonrni:
Mgr. Jan Levíček.
p' StanislavPiják' Ing' JiříVáclavek'p. ZdeněkVávra
za ÚMc: lng. Marie Denkelová
plogramu Zasedání.kteiý
Jednánísvolal a zahájil starostaMgr' Jan Levíčekdle navrženého

r šemioři
l doolnéna odsoulrlasen

j edruiní:
Pr.ograrrr
(závěrečný
infoÍnaceo hájence,schválené
odměnyzastupitelům)
1' Kontola úkolů
účet,
2, Ka]endárium
2010 návrhakci MČ ořešín
3. obecnězávazná\Th]áškao poplatcích
opatření
č.5
souduve věci ,,chaloupkď. rozpočtové
4' odvolánlpÍotirozhodnutí
občanůminfonnaceMgr' LevÍček
5' Rekonstrukcevozovek škodyzpůsobené
6' ZÍnníúdrŽba
7' str.ategie
byd]ení
8' Návrh rozpočtového
výh]eduna obdobir' 20ll-20]9
9' odúčtovánj
investic
působlroýi
10' Kontrola\.ýkonupřenesené
hasičů
v letech2007-2009
11' Výdajesboru'dobrovolných
12. AuditnaUMC
13' Různé

účet,vzh]edem
L Závěrečnýúčet_ lng' Denkerovápředložilazpracor'anýZávěrečný

2.

3.
4.
5.
6.

ktomu, že nesou1así lozpočet upnvený se skrrtečnýnčeryánímfinančníclr
posouzenía piípadnouopravu T: 18 l l '
prostiedků,
žádáIng. václavek o opěto\,né
2009
InÍblmaceo hájencepoda1Mgr. Levíček_ j sou zpracoványposudkyj ak na budolu
jednánío možnostikoupě
ÚMC Ronovská10,tak na budovuhájenky,probíhají
Schválenéodněny zastupitelům odměnyzastupitelůnbyly schválenyna řádnén'l
na
zasedáníZMČ dne 3. 12' 2002,ve stejné
Úši byly schválenyodměnyzastupitelům
2002
rreměnila.
se
od
roku
řádnémzaseďíníZMc Ctne18. 12' 2006'výšeodměn
kultu lího centrao n]oŽnosti
žádostBměnského
Kalendárium2010 byla projedrrána
Bma v roce20i0 UMC
v
KalendáIiu
města
Z\'eřejnění
kultumícha spofiovníchakcí
všecbly akce avizuje v předstihu, v současnédobě' kdy v ořešíně probíhají
rckonstukcevozovek,nenívhodnéinzerovattýo akcetakév Kalendáriu'
ZMČ bele na vědomínávlh obecnězávaznévyhláškyo poplatcíchbezpřipornínek.
ve věci odvolání
na právnízastoupení
ZMČ projednaloRo č.5' týtajícíse r,rrlkladů
protiroáodnutísouduve r'ěci ,,Chalotrpkď.
Stalosta infomlova] přítomnéo škodáchzpůsobenýchobčanůl při lekonstťukci
vozovekv MC ořešín
Zinní úddba byly osloveny3 fiImy, zabývajícíse zjmníúdrŽbou'Po posouzeni
zenmí práce.
cenových nabídek byla vybrána Íirma LUKAS BoHUSLAV
provádětpo dobu3 let'
autodopťava,
ktelá budezimníúdržbu
zdtžel: 0
oro: 5
Droti| 2

7. ZMČ vzalo na vědomí návrh aktualizace stategie bydlení města Bťna bez
připomínek'
výhleduna období20100-2019 bezpřipomínek
8' Byl předložen
nálTh Iozpočtového
- jednáse o
investicve výši6,111.898,9' Tajemniceinformovalapřítomné
o odúčtování
převod investic Prod]oužení
inžen1hských
sítíDrozdí z)et 2005 2006 _ tato
převedenaBVK a' s.
investiční
akcejeiako dokončená
10'Dne 13. 10. proběhla na UMC kontro]avýkonu přenesenépůsobnostisvěřené
ořešín- kontrola se týkala výkonu přenesené
olgánůmMěstskéčástiBmo
řádu - při kontrolenebylazjištěna
působnosti
řízenía stavebního
na úsekuúzemního
závažnápochybení.
za
plostředkůSboru dobrovolnýchhasičů
finančních
11.Byl zpracovánrozbor čerpiíní
podoběbyl předlínpanuPijákovi.
roky 2007 2009.Rozborv tabulkové
12.Dne 20' l0' 2009 ploběhl na ÚMC audit hospodďeníza I' pololetí2009' Zptála
auditorabudezpracovárav listopadu2009'
13.Rťlzné
- na cestuk rančibyl navezenrecykláŽprc Zpevnění
cesty
- Brněnsk]ýmkorr-runikacím
by1 předán seznam škodzpůsobenýchpři rckonstrukcích
vozovek
- v příštím
a Drozdí
na Lll.Klirrrešova
roceje třebařešitretaldéry
. p' Pijirk informovalo problémech
na ul' Klimešova(rodinnýdůmVyčesalových),
s projektem(v projektuje
nesouhlasí
kde zůstalanezarovnanádíraa šířkachodníků
1,2m)
šířkachodníkui,5 m ve skutečnosti
_
- hasička obrubníkjeasi 10 cm nadoplechováním,
do hasičkybudezatékat
nutnostkontrolys projektem
- Ing' Havířpožáda1
panaPijáka o áodnoceníVáclavskýchhodů'kteď konstatoval,
členů
soKolu
žena hodechnebylažádnáúčast
. byly vznesenypřipomíntyk ostrézatáčce
z Klimešoryna Tihůvku- vysvěllil
starosta
stále
. osvětlenív Rakovcích_ částkaz rozpočtuve výši 12 000,- Kč je rryčerpána,
ještě
15
000,minimalííčástkou
chybístoŽara osvětlovacítěleso,je třebadokýt
7 000,-je nutno
zbývajících
000'-,
půjčku
ve
výši
8
ÚMČ
Kč,Ing. Haviř navrhuje
předá
do
zastupitelů
Podkladyprc rozhodování
řešitjiným způsobem'
1 1 .1 1 .2 0 0 9
. na ul. Drozdíje černáskládkav rrákosuna loukách jsou zde teievizory,ledničky'
odpad,je nutnéprojednání
lampy, cihly, konzervyatd' jedná se o nebezpečný
prostiedí
v komisi pro Životního
- DatovéschrrfukyÚMČ jsou zprovozněnyod 16' 1o' 2009
- Rozpočet2010 prvníveŽe bude projednánana příštímzastupitelst\u'je třeba
pokrý režijní
nákladya dálepriorityobce
nejdřívez rozpočtu
Denkerová
Zapsala:Ing.MaŤie
I
Skončeno:21,
Ing.Jiií Havíř

Zápis ověiili:
Dalšířádnézasedaní

t.2

v 19,00hodin
0 hodin

ZMČ se budoukonatna ÚMČ' Ronovská10.JednáníZMC jsou veřejnáZasedríní

