Zápis z 38. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno
– Ořešín, konaného dne 15.10. 2013 v 17.30 hodin v kanceláři
ÚMČ Brno – Ořešín, Ronovská 10
Přítomni: Mgr. Jan Levíček, p. Táňa Debrecínová, MVDr. Vít Suchý, Ing. Jiří Havíř,
Omluveni: p. Zdenek Vávra, p. Stanislav Piják, RNDr. Mojmír Vlašín
Za ÚMČ:
Jednání svolal a zahájil starosta Mgr. Jan Levíček dle navrženého programu, odsouhlasen
všemi přítomnými členy ZMČ
Hlasování o doplnění programu: pro:
4
proti:
0
zdržel se:
0
Program jednání:
1. Souhlas s akcí „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“
2. Souhlas s podáním žádosti o dotaci
3. Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo
4. Různé
Program byl schválen všemi přítomnými členy ZMČ.
Hlasování:
pro:
4
proti:
0
zdržel se:

0

1. Souhlas s akcí „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“
Starosta seznámil zastupitele s akcí. Stavební výbor ji projednal a doporučil k realizaci.
Telefonická informace od Dr. Vlašína předsedy výboru pro životní prostředí byla, že
s akcí souhlasí.
Usnesení: ZMČ Brnom Ořešín souhlasí s realizací akce „Revitalizace údolní nivy
Rakoveckého potoka“
Hlasování:
pro:
4
proti:
0
zdržel se:
0
2. Souhlas s podáním žádosti o dotaci
Mgr. Jan Levíček informoval přítomné s postupem pro podání žádosti o dotaci. Podání
žádosti na SFŽP musí předcházet podání žádosti o souhlas s podáním žádosti na RMB.
Usnesení: ZMČ souhlsí s podáním žádosti o dotaci.
ZMČ bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z
případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních
prostředků.
Hlasování: pro
4
proti:
0
zdržel se:
0
3. Souhlas s uzavřením smlouvy o dílo
Starosta předložil ZMČ návrh smlouvy o dílo č. 17/2013 na vypracování PD pro ÚR na
akci „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“ viz příloha.
Usnesení: ZMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování:
pro:
4
proti:
0
zdržel se:
0
4. Různé
Akce „Revitalizace údolní nivy Rakoveckého potoka“ bude v případě obdržení dotace
realizována na pozemcích ve vlastnictví SMB, MŠLP a dotkne se jedné soukromé

parcely a parcely ČOS. Souhlasy se stavbou byly od všech dotčených zajištěny.
Výsledkem akce by byl jeden rybník o ploše cca 2000m2, dvě průtočné vodní tůně a tři
boční vodní tůně.

Příští řádné zasedání ZMČ se bude konat dne 4. 11. 2013 v 19,00 hodin na ÚMČ Ronovská
20/10. Zasedání ZMČ jsou veřejná.

Skončeno ve 18.00 hodin

Zapsal: Mgr. Jan. Levíček

Zápis ověřili:

MVDr. Vít Suchý

Ing. Jiří Havíř

