Zípis ze 43. zasedáníZastupite|stvaMČ Brno - ořešín
konaného
dne 20. 1.2010v 19.00hodinv kancelářiIJMC Brno-ořešín.
Ronovská l0
Přítomni:MgI. Jan Levíček'p. TáňaDebrecínová,Ing' Jiií Havíi,p. ZdeněkváWa'
' - Ing.Jiří Václavek,MUDI' LubošDražan'p' StanislavPiják
Za UMC: Ing'Marie Denkerová
Jednrínísvolď a zahájil starostaMgr. Jan Levíčekdle naltženéhoplogramu zased.iní,kteď
r šemipřilomnjmi Č|en)
/N4Č
b)| odsouhlasen
Prcgramjednání|
1'
2.
3.
4.

oplava pomníkupadlýchv r. 2010
z ulice odlehlé,L1eď je Zatímuloženu Ing' Václavka
Návrh na umístěníÍetardéru
Informaceo hospodďeníloku 2009
Různé

Plogťambyl schválen:
prc:
proti:
7

0

záÍže\

0

1' Na pomníkupadlýchjsou zašlápísmena- na pomníkse byl podívatpan Koudelka,kteFý
stanovílza opmvupředběžnou
cenu] 000,-- 3 300'' Kč'
Bylo hlasovánoo provedení
opravy:
'7
proti:
0
prc:
0
zdržel:
tůjí u pomnikuv jamíchměsícich.
se postaráo vytvarování
Úkol: výbor pro životniprosťedí
retaldéru
zulice odlehlé'kteďje zatímuloŽenu Ing.václavk2 stafostu
2' Návrh na umístění
žepo ulici odlehléjezdí autavelmi rychle,byl
kontaktovalařada mamineks připomínkou,
návlh obejítvšechnydomy na odlehléa zjistit,co si o tom lidémyslí'Pan Piják konstatoval'
na odlehlouklidně dát.
tak semůže
ÍetaŤdér
žepřesořešínje povolenárychlost30 km,4tod',
popsánaa formou
řešení
kde
budou
navrhovaná
navťhl,
že
se
zpracuje
materiál'
stalosta
se k tomutobodu
Následně
ankerybudouvšichniz ulice odlehlévyzvráni,aby se vyjádřili'
yr^tí.
zMC
Bylo hlasovánoo návrhustaŤosty:
pro:
ploti|
zdÍžeL
0
7
0
3. Tajemniceinfomovala o hospodďeniroku 2009,zejménao přelrledukapitáloých ýdajů
V loňskérnroce doslala
13' obdobív účetnictví'
v roce 2009. Drotožeieštěnenídoúčtováno
areáluve výši1 40o'-tis' Kč'
sportovního
N,lČ smo óřešínd;taci od MF čR na dokončení
z rozpočtuMČ bylo v kapit.álotýchvýdajíchcelkem 878,5 tis' Kč (nákup mulčovače'
požámíhoauta, spotuúčast
MČ na rekonstrukcispoItovníhoarcálu Příhon a silnice
apod.)'
rekonstrukce,
opra\ryvo, oploceníkontejneřiště
v ]oňském
areálrr_ posouzenívýdajůa tŤžeb.
DáJe proběhlarozpravana témaspoÍtovního
roce platila fozická osoba 100 Kč/hod''při koupi 1 hod. t'ýdněpo dobu sezony 1 500,.Kč,
právnjckáosoba5 000,-Kč za l hodinutýdněpo dobusezony'
Je dobudovánatenisovástěna,sportovcihodnotív€ l mi kladně,a]e scházíse tam mládežaje
hřiště,cožby
tam nepořádek'cožje zápomá stránkavěci. Řešenínby mohlo bý uzamčení
varianty
budou
přístup'
všechny
m|ádež
mělo za následek,že by tam neměla ořešínské
koná
dne
která
se
konzultovány a podrobně probrány na veřejlé schůzi,
4' 2. 2010v 18'00hodin v restauřaciU P€ l ikína.

5' Různé
. na ZMČ dne30. 11. 2009byly stanovenypÍiořitystavebníchpracív ořešíněv Íoce20l o'
je třebadoplnito částlg':
prosha stvípřo hody
a) piedláždění
b) dokončení
oploceníkontejneřiště
c) chodníkk hasičské
zbrojnici
d) vjezdyna uJiciKJimešova
e) vjezdyna uljci Příhon
f) přesunherníchprvků
g) zpomalovací
rctardéry
Drozdí1x' Klimešova2x
h) vo Rakovockácesta
ch) provizorníchodníkz uljceKlimešovana ulici Tihůvka
i) úpravachodníkuz ulice Kljmešovakobchůdku
- na ulici Drozdi je 7íparaztÍžena
zajištěna'pod
na 2 části,v současné
doběje částečně
je
stromem elektrické
vede]rí'jakákoliv
manipltlace
se stromembudeproblém'
piipadnéoŽP
Úkol: tajemnicezajistímožnostposudkuna iácenílípyod RNDř' Vlašína,
Reěkovice
- Ing. Havíř konstatoval.žeje spoítovníareál dokončen'ale nebyla podá1a informace
ohledně zatékání
v klubu maminek'Starostapodalinformaci,jak firma MTG našlamisto,
kde by mohlo zatékat,
totonísto překryliochrannýmmateriálema zakryli omicí'Nadále
by do objektunemě]ozatékat'Mechanickáochranaizolacenebylaprcvedena'S tirmou
V9selý bylojednfuo ohledněnefunkční
verrtilace,
některénedostatkyse reklamovalyi na
hasičce,dosudžádnáz rek]amacingnílyřešena,ventilaceje nefunkční,
stále se tam drží
p]íseň
a zatéká'
- starostaopětovněpodalinformaci'žeod prosince2009jsmevlastníkyhájen]'f,kterábude
rckonstruoválana úřadměstské
ěásti
. lng. Havířvnesl dotaz,zda zasedalvýbol stavební
a výborpro životníproýředí- starosta
plánu návrhna
iníoroovalo předmětuzasedánívýborů.
tj. o žádostio změnuťlzemniho
půdního
parcela
změnu funkčníploclry zemědělského
č'
416/11
na Příhoně'na
forrdu,
plochyrekreační
krajinné
zeleněza účelem
lYbudovánínaučné
stezkya dalšilro
parcelač.178 na odstavné
rekreačního
\yužitía návrh na využitíp]ochyna ul' Dťozdí,
parkoviště'
protovýborstavební
Týo dva návlhy byly zamítnury,
a libor pro
životnípřostředípřilaly usnesení'
RMB a ZMB a žádají
nové
ženesouhlasis rozhodnutím
projednaní
Llddné
lěchIoZádo(li'
- pani Debrecínová
je nutnékontaktovatodbomiky
upozomila,žestálenezvonízvonička"
v Kostelcina Hanéa zajistitopÍavuzvoničky zajistítajemnice.
- Ing' Václavek konstatova],
ženebylrryvěšen
program tajemnicesdělila,Žeprogmmby]
vyvěšenna webovýchstránkáchod ]2. ]. 2010, dále ve Úvěsce, kde se prvnívýtisk
ztrati]a byl znovu q.věšendo zasklelré
v]hiěsky,rczbitá vývěskabude do konce ledna
opravena.
Příští
zasedání
ZMC budestanovenopo veřejnéschůzi,tj. dne4.2' 2010'

Jť"-/.(-

Zapsala:Ing.Marie Denkerová
Skončeno:
20,30hodin

