Zápis 27, zasedání Zastu p itelstva IVIČBrno- ořešín,
konanéhodne 11.2.2009v 19 hodin v kanceláři UMC Brno-Ořešín.Ronovská 10
Přítomni:p. Debrecínová,,Ing' Havíř,Mgr. Levíček,MUDr. Dražan
p^Yávra,Ing. Václavek
Nepřítomni:p. Pt1ák
programu zasedání,
Jednánísvolal a zahájíI starostaMgr.Levíčekdle navrženého
kterýbyl odsouhlasen
všemipřítomnýmičlenyZMC.
ProgramjednáníZMČ II. 2' 2OO9

\Ý

1.
2,
3,
4.
5
6
1'
8'
9.
10.
11'

Zapsáni hasičskézbrojnice do katastrunemovitostí* bude informovat tajemnice
Informacek rekonstrukcinávsi - podá pan starosta
Ing.Vrtek předloŽínávrhy naztváménitech. prvků,ktere r,ybrali Zastupiteléna mimořádnémZMC
SchváleníŽádosti na oSMT o dotaci na nábytkovérrybaveníklubovny hasičskézbrojnice
Výsledky průzkumuzájmu stravováníseniorův místnírestauracisdělípí.Debrecínová
Hypotékana zakoupeníbývaléhájenky _ informace podá pan starosta
platby el.energieTSB zapoužitímístníhorozhasu _ informace podá pan Havíř
ŘeŠení
ŘeŠení
doprar,nísituacena ulici odlehlá a v loka1itěBubla _ informace podá pan starostaa pan Havíř
Diskuse o situaci v MS Jehnice
Diskuse nad ryuŽívánímklubovny hasičské
zbrojnice
Různé

l) Zapsáni hasičskézbrojnice do katastrunemovitosti- žádostbyla podána na MMB,
odbor dispozic majetkemo průběhubudemeinformovat
2) Informacek rekonstrukcinávsi - Na rekonstrukcinávsi bylo Vydáno pravomocné
izemní rozhodnutí'Rada městaBrna schválila investičnizámér.Realizaceje
plánovánaspolečněSe Spodníčástíuiice Klimešovaa ulicíU Zvoničky.
3) Předloženínávrhů-naztvárněnitechnickýchprvků,kterébyly schváleny na
mimořádnémZMC _ přeloženona příště
'Ý

4) A)Schválenížádostina oŠMT o dotacina nábytkovévybaveníhasičské
zbrojnice
Schváleno jednomyslně
B) Schválenižádostina oŠvtt o dotacina investiceveřejnýchhřišťa sportovišť.
ZMC bude žádato dotaci na petanquovoudráhu a ruskékuželky.
Schvóleno iednomyslně
5) Průzkumemzá1muo stravováníseniorův místnírestauraci,který bylproveden paní
Debrecínovouv Kjubu seniorů,bylo zjištěno,žekonkrétněz těchtoseniorůnení
zájem žádný,ZMC pověřilo paníDebrecínovoua panaHavíře přípravoupodkladůo
věkových skupináchseniorůna příští
ZMC.
Schváleno iednomvslně
6) K možnostihypotékyMC Brno-ořešínna zakoupeníbývaléhájenky Starosta
informovalpřítomnéo možnostech
řešení'A) Ing Václavek domluvíschůzku
s náměstkemoliverem Pospíšilempro sebe apana starostu'B) Výbory zastupitelstva

projednajímožnostivyvžitiplochy po zbouranémdomu na návsi C) Před příštím
ZMČ starostazajistíprohlídkubývaléhájenky pro zastupitele.
Schváleno jednomyslně
7) Tento bod je rozjednanýa pan Havíř sbírápodklady k řešení'DaIšíinformace podá
příště.
8) Podmíněné
souhlasyse podařilo zajistit.Jednáníbudou pokračovat.
9) Na úřadtvtČbyb dána žádostSDH ořešínna obsazeníklubovny hasiěskézbrojnice.
Uvedenétermínybudou respektovány.Ve volných hodinách bude snaha klubovnu
využitk zavedeníkroužkůpro děti a m|ádež,€ , hsoÍřr ,
10)Různé
a) Doplňujese změníbodu č'1zápisu ZMČ ze dně 19.I,2OO9následovně:ZMČ
schválilo, žepřebytek rozpočtur. 2008 ve výši 20 000,- Kč bude dán do rezeÍv'
Schváleno jednomyslně
b) V současné
době je MŠ v Jehnicíchkapacitněnaplněnaa děti z ořešínajsou odmítány

Zapsa|a:Mgr. J. Vaňková
Skončeno:
20,10h
Záptsověřil: MF..j

JednáníZMČjsou veřejná.

Ing. J. Havíř
6ude konat 24' 3.2OO9v l9,O0 hod. na ÚvtČ, Ronovská 10.

