Zápis z |7. zasedáníZastupitelstva
MČ Bmo-oiešín(mimořádné
zased.íní
ZMČ),
konaného
dne2l '5'2008v 19'oohodin V kance]ářiÚMČ Brno-oŤeŠr'n.
Ronovská1o
Přítomni:p' Debrecínová',ing.Havíř,Mgr' Levíček,p' Piják,, ing' václavek'MuDl. DlaŽan,p'
Váwqp' Debrecínová
Host:p. Miloslav Hrnčíř,p. FlantišekKosik. p' JarmilaŠneiderorá'
p' LibuŠeskoupá,p' Kalel
Nawáti1
Jednanísvolala zahájil stalostaMgr.Levíček
programuzasedáíí'kterýbyl
dle předaného
odsouhlasen
všemipřítomnýmičlenyZMc'
ProqramZMa
. prorednáni
ýýkuTupozenkŮ
. Žádos1onaceněnipozcmtuphromiÍaŽádDíkanrěstemBmcn
l)
4)
5)
ó)

Ro23/2008
PcticeJasná zízenikomunik&cnhlnlho význ.nru
výsadbazeleně' tisl
výs.dbazeleně_uhř]ště

8) ološinské
lehi slavnoýi
9) Nivú progrďru na veiejnou glrůzi
10) Rúzné'
diskuz€ , Piiponinb občan|)

l . Kontrolaúkolů:

jednríníZMC se zúčastrrilizástupkyně obou majitelůpředmětnýchpozemků zanžíýanácestamezi
ulicí Jasnou-aU Zvoničky(paní LibušeSkoupá a paníJarmila Šneiderová)
a byly informoványo
záměruZMC r'1'koupitpozemky.na nichžse nacháá pěšinya cestičkyv k'ú.ořešín'obě Zúčastíěné
(p' Skoupá i p. Šneidrová)
dostaly časna rozmyšlenorr
a byly vyzvány' aby předložilynávrh na
l^Íkuo'
Na příštízasedáníZMC bude předloženozaměřenízníněnéZauŽívané
cesty' kterébylo provedeno
odbornoufirmouv roce2004.

2 . ZMČ se omlouváSRPŠJebnice,konk1étně
paníHaně Naništové,LadistavěJežkové,
.Tindřišce
Hrnčířové
a

MarcelePelcovéza-uvedení
nepřesnýchiďormací v poslednímlydání občasníku
Horus.ZMC si velice vríŽí
spoluprácese sRPs Jehnicea r'elice oceňujeúsilí,energiii finančníplostředkyvloženédo tradiční
akce
páIeníčalodějnic
a velice by si přá1o'aby oboustranná
spolrtpráce
i nadálepokačovala.
omluva pa1říi dr' Tonarovia ing. Havířovi článekk 90 výročíod konce 1. světovévlílky,ktelému
chyběl
nadpis.
Tyo omluvybudouotištěnyi v nejb1ižším
vydáníobčasníku
Horus,ktelý \f/jdena začátkučervna.

3. Rozpočtové
opatření2/2008a 3/2008
schválenojednomyslněvšemipřítomnýmičlenyZMČ
4. ZMČ nesoLrh]así
s řádným dopravněobslužnýmpropojenímulice U Zvoničkys lokalitouPísky,všev k'ú.
ořešín,dle návrhupeticez 7.4.2008.
C1yřihlasovalipro, tři hlasovaliproti , nikdo se nezdržel
5. ZMC soublasís výsadboudvou vrostlých tisů za lrasičskouzbrojnicíz grantu který získal Mgr' Jan
Levíěek(akofyzická osoba)Z nadacePaÍtnerství.

6' ZMC souhlasís výsadbouhabru za zďrradami domůulice Příhon z gřaltu kt€Iý získal Mgr. Jan Levíček(ako
hluku vychlízeného
z biiště'
$lácká osoba),z nadace Paúlelství.k dosaženísnížení
K získanýmgrantůrnZMČ přispěje částkou4.000,-Kč
schváenojednomys
InéVšemipiitomnjmič|en1
ZMČ
7. přeloženo
na příště
8. Starostaiďormoval o přípravěslavnostní
kolaudacehasičské
zblojnicev pátek 13.6.v 17.30hod a o přípravě
sla\Ťostí
ořešínské
létonásledující
denv sobotu14' čen,na
t.I.
9. Koncem červnabude svoliánaveřejná schůze,termínbude upřesněnpo dohodě s projektantyulice Klimešova'
Téma:opravaulice Klimešova , od smyčkyMHD k hasičské
zbrojnici, termínrealizace opravy:podzim 2008
l0. Různé'diskuze' pňpomínky

Zapsala:lrnafuruskova,/u 7
Skončeno:
21'05hod

pis ověřil:MgÍ'

ing. Jiří Havíř

DalšířádnézasedáníZMČ se budekonat25.6.2008v 19'00 hod.na uřaděMČ.
JednáníZMC jsou veřejná.

