MČ Brno-ořešín'
Zápis z 1'4.zasedátríZastupitelstva
Bmo-oře
din v kancelríři
dne23.1.2008

MUDI' Dlažan,ing' Havíř,MgI' Levíček,p' Piják, p. Vávra, ing' Václavek
Přítomni:p. Deblecínová,
Za ÚMČ: IvarraHrušková
Host: p. Nazarej
Jednánísvolal a zahájil staIostaMgr'Levíčekdle předanéhoplogramu zaseďíní,který byl
\šemiphlomnýmicIen)Z\y'C'
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Temín Mě Policii - pojizdnýautobus

1. Kontrolaúkolů
stalosta se zástupcem fi Veselý p' Zmrzlým plovedli kontrolu šatena osvětlení na bŤiština ul'
sepíše
Klimešova;bylo úledáno'žedo owětlenízatéká.oplava budeprovedenanajďe 2o08.Starosta
a zápis budeodeslánna vědomíÍiveselý'
šetření
zápisz místního
Úprava kajnice Jasná u RD 18 a 20 stalostadohodneopral'u s fi Veselý v březnu 2008.
_
Kontrolarozhlasu_ proběhe v pátek25'1.2008v doběod 16.30 17.00hodin
Urbanistickí studie (Us) náves - starostaseznámil Zastupiteles púběžnýmiešením'ZMč se dohodlo
řešeníUS náves
na dalšímpostupuna konečné
.
ul. Klimešovakolem RD p' Chaloupky'sta1ostaza účelem
Dokumentace,,kopeček pěšíprťrchod
vyřešenípruch;dn;sti svolá kooidinačníschůzkuse zástupci MČ, právníkema geodetem.
Rozvoz kůryna veřejnésportoviště prováděnopruběžněčlenyTJ Sokol ořešína dalšímiobčany.
potřeby)a
2, P|aÍbafa--oll20o8(JAs AIR - leteckéfoto)a výdajovédokladyč'V2 (hygien'ačistící
V8 (rohožka) bude proplacenoz rozpočtu2008 - pol. Nákup materiríu
(BKOM a's'-zaměřenízpomal.prahrrul.Jasná) a fa č. 118/2007(Přemysl
Fa é. 1|,1/200,1
ul' Jasruí) budeproplacenoz přeb}.tkuhospodďenír.2007viz
\rESELÝs'r.o.realizacezpomal.prahu
Mč ze dne23'l'2008
výpisz účtu
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3. Výkup RD U Zvoničky 14 _ ZMČ Bmo-ořešínsouhlasí,aby sta1utámíměstoBmo vykoupilo
objeÉU Zvoíičky 14li2 a pozemkůp.č.30o, 3ol a 302 všev k'ú.ořešína dále ZMC souhlasí
s nabým objektu U Zvoničky14112a pozemkůp.č.300,301 a 302 všev k.ú.ořešíndo majetku
mésta.
Jednomyslněodsouhlasekoýšemipřítomnýmizastupiteli
a nákupuúlízecíhostrojeplo obec
4' ZMČ pověřilo starostua p. Pijáka zajištěním
5. Městskápolicie' autobusMobidik _ pondělí9.6.2008
6. ZMč pověřiloing. Havíře:
- plobrat s p. Levem možnostoplavy křížL.uv ul' Tihůvka
pověřilo slarostu přípravou návrhu
; lednránirn spí cbloupkovou ohledlě renovace křížl..u,ZMČ
darovacísmlowry.
ZMČ nebudev roce 2008 zvyšovatpronájemzafuádek o ročníindex spotřebit.cenza rok 2007 ve výši
2,8%.
Jednomyslněodsouhltlsenoýšemipřitonxtýmizdstupiteli
sloupuVo nau1-Drozď u kluziště
ádost na umístění
ZMČ pověřilo tajemnicinachystatpísemnou
MČ na spoftovníakceve v-ýšicca3600Kč.
ZMČ pověřilotajemnicizřízenímdopojištěíím
Ato
Rozpočtové
opatření(Ro) č. 1/2008 položkapojis&a ÚMČ se navýšío 20 tis. Kč z přebytku
Mc ze dne23.1'2008
hospodď;níI.2o07viz výpis z účtů
hospodďeď budepropiacenoz přeb1'tku
Jednomyslněodsouhlasenoýšemipřítomnýmizastupiteli
sporto\aíchakcí
ZMČ pověřilo starosfujednánímse stalostouTJ Sokolořešín a zabezpeč9ní
14.6.2008(sobota)'
v pruběhuletníchslavností2008,kteIése uskuteční

Zapsal:Ivana Hrušková
Skončeno:20.45hodin
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ln -]&t^š
Ing' Jiří Havíř

ZMČ se budekonat 5'3'2008 v 19.00 hod.na uřaděMC'
Dalšířádnézasedríní
JednáníZMČ jsou veřejná.

