
Zápis z 1'4.zasedátrí Zastupitelstva MČBrno-ořešín'
dne 23.1.2008 din v kancelríři Bmo-oře

Přítomni: p. Deblecínová, MUDI' Dlažan, ing' Havíř, MgI' Levíček, p' Piják, p. Vávra, ing' Václavek
Za ÚMČ: Ivarra Hrušková
Host: p. Nazarej

Jednání svolal a zahájil staIosta Mgr'Levíček dle předaného plogramu zaseďíní, který byl
odsouhlasen \šemi phlomnými cIen) Z\y'C'
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4, JÚnÍ údrŽba (ýýbčr fimy nebo ná|ap čistlcjho stoj. +obsluha)

5 Temín Mě Policii - pojizdný autobus

1. Kontrola úkolů
stalosta se zástupcem fi Veselý p' Zmrzlým plovedli kontrolu šaten a osvětlení na bŤišti na ul'

Klimešova; bylo úledáno' že do owětlení zatéká. oplava bude provedena na jďe 2o08.Starosta sepíše

zápis z místního šetření a zápis bude odeslán na vědomí Íi veselý'

Úprava kajnice Jasná u RD 18 a 20 stalosta dohodne opral'u s fi Veselý v březnu 2008.

Kontrola rozhlasu _ proběhe v pátek 25'1.2008 v době od 16.30 _ 17.00 hodin

Urbanistickí studie (Us) náves - starosta seznámil Zastupitele s púběžným iešením' ZMč se dohodlo

na dalším postupu na konečné řešení US náves

Dokumentace ,,kopeček 
. pěší prťrchod ul. Klimešova kolem RD p' Chaloupky' sta1osta za účelem

vyřešení pruch;dn;sti svolá kooidinační schůzku se zástupci MČ, právníkem a geodetem.

Rozvoz kůry na veřejné sportoviště prováděno pruběžně členy TJ Sokol ořešín a dalšími občany.

2, P|aÍba fa--oll20o8 (JAs AIR - letecké foto) a výdajové doklady č' V2 (hygien'a čistící potřeby) a

V8 (rohožka) bude proplaceno z rozpočtu 2008 - pol. Nákup materiríu

Fa é. 1|,1/200,1 (BKOM a's'-zaměření zpomal.prahrr ul.Jasná) a fa č. 118/2007 (Přemysl

\rESELÝs'r.o. realizace zpomal.prahu ul' Jasruí) bude proplaceno z přeb}.tku hospodďení r.2007 viz

výpis z účtu Mč ze dne 23'l'2008
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3. Výkup RD U Zvoničky 14 _ ZMČ Bmo-ořešín souhlasí, aby sta1utámí město Bmo vykoupilo
objeÉ U Zvoíičky 14li2 a pozemků p.č. 30o, 3ol a 302 vše v k'ú. ořešín a dále ZMC souhlasí
s nabým objektu U Zvoničky 14112 a pozemků p.č. 300, 301 a 3 02 vše v k.ú. ořešín do majetku
mésta.

Jednomyslně odsouhlaseko ýšemi přítomnými zastupiteli

4' ZMČ pověřilo starostu a p. Pijáka zajištěním a nákupu úlízecího stroje plo obec

5. Městská policie ' autobus Mobidik _ pondělí 9.6.2008

6. ZMč pověřilo ing. Havíře:
- plobrat s p. Levem možnost oplavy křížL.u v ul' Tihůvka

; lednránirn spí cbloupkovou ohledlě renovace křížl..u, ZMČ pověřilo slarostu přípravou návrhu
darovací smlowry.

ZMČ nebude v roce 2008 zvyšovat pronájem zafuádek o roční index spotřebit.cen za rok 2007 ve výši

2,8%.
Jednomyslně odsouhltlseno ýšemi přitonxtými zdstupiteli

ZMČ pověřilo tajemnici nachystat písemnou ádost na umístění sloupuVo nau1- Drozď u kluziště

ZMČ pověřilo tajemnici zřízením dopojištěíím MČ na spoftovní akce ve v-ýši cca3600Kč.

Ato
Rozpočtové opatření (Ro) č. 1/2008 položka pojis&a ÚMČ se navýší o 20 tis. Kč z přebytku

hospodďeď bude propiaceno z přeb1'tku hospodď;ní I.2o07 viz výpis z účtů Mc ze dne 23.1'2008

Jednomyslně odsouhlaseno ýšemi přítomnými zastupiteli

ZMČ pověřilo starosfujednáním se stalostou TJ Sokolořešín a zabezpeč9ní sporto\aích akcí

v pruběhu letních slavností 2008, kteIé se uskuteční 14.6.2008 (sobota)'

Zapsal: Ivana Hrušková
Skončeno: 20.45 hodin

Další řádné zasedríní ZMČ se bude konat 5'3'2008
Jednání ZMČ jsou veřejná.
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Ing' Jiří Havíř
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v 19.00 hod. na uřadě MC'


