Zápis 32. zasedáni zastupitelstvaMČ Brno-ořešín,
konanéhodne 02.06.2009v 19 hodin v kanceláři ÚMČ Brno-ořešín.Ronovská l0
Tng.Václavek,p' Piják
Přítomni:p. Debrecínová,
, Ing.Havíř,Mgr' Levíček,
p. Vávra' MUDI. Dražan
proglamuzasedání.
Jednrání
svolaia zahájil starcstaMgl'Levíčekdle nawŽerrého
ptiromnýmie|en)
klerj byl odsouh]asen
lsemi
ZMČ'
jednánlZMČ 02'06'2009
l,Ťogran
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Představení
novétajemnicch8' Mďie De!*e.ové
Nákup měřičú
el' elergie. ]ng'HavířpřeloŽenozminuléhozasedá'í
osvětlenív Rakovcíc]r lng' LIaýÍř
ln|o
Nováradnice-hájovna slaJostainlb
Rekonstrukce
komunikacl Starostai.fo
Rek]anacena hřišti u ÍyPřcmys]vesclý
opaířeni
vo]by do Evropskéhopa.lanrenlu+ plojednánl rozpočtového

města
Brnao '
8) Piiponlnkovfuí
vyhláŠek

i}T:*i'x.jř";]]Jiť#ii:

komunikacÍch

PoŽÍvání
alkohol!na veřejnoíi
Vymezeni místk řbráÍ

i";*"]l:i:iill"..'
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piispěvkuna!řjŠtlrok na mateiskouŠkolu
9) Dopis Iehnickému
Zastupitelstvu
o linanč!ím
l0) Zřizeni opatrovníka
11) Rúaé

Programbyl schválen
pfo 7,p|oti a, zdržel0
ZMČ'
1) Představení
novétajemniceÚMČ Brno . oiešínpaníIng' Marie Denkerové
2) ZMČ bere na vědomíinformaci od Ing Havíře' Namontovány dva ks měřičůspotřeby
plovozu
proběhnepo dvou ažtřech měsících
rozhlasu,lryhodnocení
hlásičů
místuího
zaŤizeni.
Vo na u]ici Drozdív Rakovcíchměly
3) V případě,žeby se nákladyna prod]oužení
schviílenou
v lozpočtuMC na Iok 2009,budevyvolánojednánís TJ
dostatnad čás1ku
a řešenísituace.CástkaKčš8 000.-budepoukázána
Sokol ořešíno spolufinancoviíní
a úěetTJ SoKoL.
pro 7'protí0' zdtžel0
4) Pro loáodovlííí MMB o zakoupeníobjektu býalé hájovny pro účelynovéradnice
prcjekts kalkulacínákladůna opraw.
MČ Bmo - ořešííbude zplacovándetailnější
Termjn:co nejdřiVe.
5) Do konce červnabudou na rrlici Klimešova osazeny obrubníky. V červencibudou
pokačovatpráce na spodníčástiulice Klimešova(od Tihůvky po RestauraciU
Pelikána)'Po 10. čeruenciby měly bý zahájenypráce na ulicíchTihůvka'V druhé
poIrinésrpnapck na uliciRonor.|á.

6) Reklamace závad na budově hřištěna Příhoně_ firma Veselý akceptovalanámitky.
StarostaMC budejednat s filmou o termínechodstraněnízávad.
7) Rozpočtové
opatřeníč'2 - bylo schváleno
pro 7,proti 0, zdržel0
8) ZMC berena vědomípiedložené
návrhyvyhlášekMMB
9) ZMČ souhlasíse záyazkem Mč Brno ořešín posk}'t1outpříspěvek z rozpočtuna
Iok 2010 zákiadní škole v Jehrricíchve výši 2oo.000'-Kč na lozšířeni pfostor
mateřskéškoly,aby mohlo vzniklout lřetíodděleníMŠ.Podmínkoujednorrízového
piispěvkuje, aby ořešínské
dě1ibyly do tétoškolkypřijÍmáryza stejnýchpodmínek
jako dětijehické.
10)Proješenídoručení
úředníkorespondence
občanům.
kteřímajív MČ Bmo _ ořešín
trvalé.bydlištěa nebydlízde, byla ZMČ navrženaa odsouhlasenamístostarostkapaní
TáňaDebrecínová.
11)Lelníořešínské
slavnostip.oběhnoudle programu,kter.ýbude uveřejněnv občasníku
..Horr,x''a na vývěskách.
Večerní
zábavase uskutečni
v aleálu lestawaceU Pelikánaa
budekončitve 02'00.
12)Různé:

.
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tajemniceÚMČ zplacuje a předložíZMČ finančníuzívěrku lozpoetu
MC za rok 2008
ZMČ budou dále jednat o příspěvcích
na čiDnostTJ Sokoi ořešín,
Sboru dobrovolnýchhasičů
ořešína SRPŠJehnice,včetnědokladů
čerpání
u obou ořešínských
organizací,
zejménav r' 2009 a v leteclr
následujících.
SDH ořešínjižpo několikátéleklamujeopravuhasičky jedná se o
zatékiiní
vody a opraw \,mt,iednániploběhloneko]ikráta stálese nic
nedeje ?ú/<*rc.
s ..z'.";.4/é a'q cz., /q ra,)'ró.
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Zapsala:Ing.Marie Denkelová
Skončeno:
21.00hod.
Zápis

Mgr. Jan

Další řádné
Ronovská10' Jednání

Ing.JiříHavíř il
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se bude konat 23' 6. 2009 v 19,00 hod' na ÚMČ,
souveřejná.

