Zápis 22, zasedáni zastupitelstvaMČ Brno-ořešín,
konanéhodne 19.11.2008
v 19.00hodin v kanceláři UMc Bťno-ořešíí.Ronovská 10
Přítomni:p. Debreoínová,
,Ing' Havíř,Mgr' Levíček,p' Piják, MUDr. Draán
Ing' václavek,p, Vá\'Ťa
programuzasedáni
dle nawženého
Jednánísvolala zahájil starostaMgr,Levíček
! Šeml
pillomnýmičlenyZ\4Č'
kteď byIodsouhlasen
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konlrol& úkolů
Poti@ obÚlnlj zuliog Přihon a (lineiova
Žídostp.í! Klineše úpÉvlpÁ|icich dnů
Dotloo z ÍozpoÚb] JMK
ikol€ni JSDH
scnválmlrozpoětovéhovýhledu naobdobi2010. 2019
Rozpoč1ovéopatiňí ó,6

8)
9)

Nív.hy na položl.y .ozpočtu na 2009
snlouvá ! fimou Přemysl veselý n. opBv! homi dáíi ulic. odlehlí

1) Kontrolaúkolů
u firmy Akustingohledněšíření
1) V současné
doběčekáZMČ na studiiobjednanorr
jeho
dále
vedejednánína oD MMB
řešení
eiiminace'
staÍosta
hlukua možnosti
a dodání
Po uzavřeníjednání
ploblémuzÚšenéhoprovozuautomobilů'
ohledněřešení
se signatářipetice'
studieploběhíejednání
rozsahu'
ponechávástanovenipálíoichdnůve stáva.jícím
2) Zastupitelstvo
JSDH.
JMK na školení
3) ZMČ schválilodotaciz rozpočtu
pfo,
ptoti'
7
0
0 zdtžel
4) ZMČ sohválilorozpo&ovývýhledna obdobír' 2010-2019
7pfo, 0 p|oti, 0 zdržel
5) Rozpočtové
opatřeníč'6- sohváleno
6 pro, ] proti, 0 zd|žel
6) PožáÍt|iíád
7 pro, 0proti, 0 zdťžel
ZMČ jednomyslně
7) Položkyrozpočtuna rok 2009 domluvenyviz rozpočet'
(v zastoupení
schvalovatRada zastupitelstva
schválilo'žerozpoótováopatřenímůže
3349'
4,
l3,
31'|4,3326'
3
3
l
2212,232I,2]
obce)'TýkásetěchtoodPa:1o1o'
staÍosty
3399, 3412,3 419, 3722,3145,43'19,1019,Z34l, 6r'71.
8) ZMč schvá|ilosmlouvus firmouPřemyslVeseIýna opmvuhorničástiulice odlehlá
7pro, 0 proti, 0 zdťžel
.9), Různé:
lryrržívání
a) Ing'Havířa Ing,váoiavek oslovizástupoeSokolaořešinve věoi společného
jejíahgaÁže
hrubýchmezddo sooiálního
b) Tajemnioezjistíprocentoodvoduz ob,jemu
přispivatna obědy
fondu,aby bylo možnozaměstnancům,
hřištěbudepřeszimu zamčené
c) Tenisové
odměnuza vedeníkroniky
d) Pan Tonardostanefinanční
po starém
Íozhlasu'
veřejném
Piják
zajktí
likvidaci
stožárů
e) Pan
zapsala:Mgr' Janavaňková
21,30hod.
skoíčeÍo;

Ing JrřrHavíř
/
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Dalšířádnézasldipi-/MCse budekonátIo' l2 2oo8v l9,oohod'naÚMČ.
Ronovská10' JedúníZMC jsou veřejná
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