Zápis ze A4.zasedáníZastupitelstvaMč Brno - ořešín
dne 3.3.2010v 19.00hodinv kancelářiÚMč Brno.ořešín.
konaného
Ronovská 10
Přítomni:Mgr. Jan Levíček'p' TaňaDebrecínová,Ing.Jiří Havíř,p. ZdenékYávra,
Ing.Jiří Václavek, p' StanislavPiják
omluvení:MUDr. LubošDtaŽan
ZaÚMČ: Ing.Marie Denkerová
programuzaseďžni,kteý
Jednánísvolal a zahájí|starostaMgr. Jan Levíčekdle navrženébo
byl změněnv bodě 3 á odsouhlasenvšemipřítomnýmičlenyZMČ.
Programjednání:

z ulice odlehlé,kteý je zatíml|oženu Ing.Václavka
retardéru
1. Náwh na umístění
areálu
schůzek problematicesportor,rrího
2. Závěry.veÍejné
3. Žaaošto ňonu územnihoplánu v ku. ořešÍn,p.č.262 při ul. Klimešova pro využitíplochy na
parkoviště
odstavné
plochy
plánu v k'ú.ořešín,lokalitau lesa- sever- náwh na změnufunkční
Žiio"to )*e,,u územního
stezky
naučné
vybudování
zaúčelem
zeleně
krajinné
půdního
fonáu na plochy rekreační
zemědělského
v>uŽíti
rekreačního
a dalšího
5 . Novela obecnězávaznévyhláškyo regulaci veřejnéprodukcehudby
připomÍnkovánizávamé
6. Metodickéstanoviskoa ňkyn -,.gulu". proYozuýherních hracíchpřístrojů,
vyhlášky
n
poplatcích
riipomtntovánínáwhu obecnězávamévyhláškyo místních
školky
do
dětí
ořešínshých
s
umístěním
problému
k
řešení
8 . Infórmace
(HoruS.
..aj)
Růzré
9.

Program se Zněnou číslaparcely oproti progÍamuv bodě 3 byl schválen:

pro: 6

proti: 0

zdrŽe|: 0

ankety,po posorlzeníjednotlivých
1. Starostapodal informaci o ýsledku dotazníkové
bodů.a preoteni informacív závěru anketníchlístkůod obyvatel ulice odlehlé se
dohodli, žek danémutématubude svolána veřejná schůzeobyvatelulice
Zastupitelé
odlehlé,termínbudeupřesněndo koncebŤezna.
_
2. Závěry veřejnéschůzek problematicesportovníhoaÍeálu starostasdělil, že arcál
kteří
bude uzavřen' ve vývěscebudou rozepsánysluŽby a telefonníčíslapracovníků,
zkušebně
bude
reŽim
děti a večeruzavitat tento
budou areál otevíratpro ořešínské
na tři měsíce.
plánu v k.ú.ořešin _ p.č,262
3. opětovná žádostnaoÚPR MMB na změnu územního
,ó zo (veřejnézeleně)na plochu oP (ostatníplocha)pro využitíplochy na odstavné
parkoviště.
zdržel 0
proti: 2
pfo: 4
jedná
o
odkoupeni.
s majiteli
Starosta
plánuv k.ú.ořešín,p.č.416112
4. opětovná žádostnaoÚPR MMB nazměnuúzemního
plocha)na plochu KV (krajinnázeleň').Důvodemje
'.funke,,i plochy ZP (zemédělská
vytlžitt.
stezkya dalšíhorekreačního
lybudovánínaučné
zdrŽeL: 1
pro: 4
Proti: 1

5. Novela obecně závazné vyhlášky města Brna ě. 17l2005m o regulaci veřejnéprodukce
hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahtádek, za účelem
zabezpečenímístníchzá|ežiÍostíveřejnéhopořádku
ZMC Brno- ořešín souhlasí se stávajícímzněním přílohy citované lyhlášky a bere
tuto na vědomí.
Na dotaz Ing. Václavka ohledně odvádění poplatků z akcí pořádaných restauracemi
tajemnice sdělila, že poplatky jsou odváděny podle platné vyhlášky ve vyši I0 %
zprodartých vstupenet<,ÚvČ je o akcích informován.
6, ZMČ Brno - ořešín vza|o na vědomí metodické stanovisko a pokyn k regulaci
provozu výherních hracíchpřístrojůbez připomínek'
7. ZMČ Brno - ořešín vzalo na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích.
8. Starosta informoval o jednání se starostou MČ Brno - Jehnice ohledně umístění
ořešínských dětí v MŠ v Jehnicích . v souěasnédobě je přetlak dětí, v MŠ byu
hygiena, která konstatovala, že pÍípřebudování sociálních zatízenípro MŠ je možné
otevřít dalšítřídu MŠ. Starosta sdělil, že o problematice umísťovánídětí do trztŠ.jedna
se starostou MČ Brno _ Jehnice osobně, případně je oprávněn jednat ten, kdo byl
pověřen, dále zdttraznil, že zastupitelé by neměli jednat o -sqých rodinných
záIežíiostech,
mohou jednat pouze v případě,žejsou pověřeni ZMČ,
9. Různé:
. občasníkHorus byl dán do všech domácností,starosta sdělil, že Horus nemá
redakčníradu, formu rozhovorů vede paní Peringerová, kÍerá provádí i grafickou
úpravu _ vše zdarma a paní Debrecínová zajišťujeroznášenído schránek. Paní
Debrecínová sdělila, že Horus má ma|á písmenka, je špatně čitelný pro starší
spoluobčany.V tomto číslebyl rozhovor s předsedou TJ Sokol panem Miloslavem
Hrnčířem,v příštíchčíslechbudou uvedeny rozhovory se starostou SDH panem
Jiřím Švédoua dále s paní Šárkou Hrubou _ klub maminek a s paní Tráňou
Debrecínovou * klub seniorů.Jakékolipříspěvky do Horusu jsou vítány.
o

.

Veřejné osvětlení mezi ořešínem a Jehnicemi _ spodní část ulice Klimešovy starostanechal zpracovat cenovou nabídku na veřejné osvětlení,pokud zde budou
4 sloupy Vo je cena cca 85 tis. Kě _ zá|ežítakéna tom, zda sloupy budou stát na
pozemku města nebo na cízímpozemku, při variantě 3 sloupů Vo je cena cca 70
tis. Kč. Ztohoto důvoduje nutnézpracováruprojektu, kolik sloupůa jaké žárov|<y
budou použity.
Ing. Havíř vznesl dotaz, zda do klubovny klubu maminek opétnezatéká,jak je to
vyřešeno s ventilací _ projevovalo se plesnivění. Starosta sdělil, Že opětovně
urgovalreklamaci, fy Veselý sdělila, že optavy budou provedeny na jďe.

Příští
zasedániZMČbude stanovenopo velikonočních
svátcích.
Zapsa|a:Ing. Marie Denkerová
Skončeno:
21,00hodi

Zapisověřili7

Ins. Jiří Havíř

