
Zápis ze 47. zasedání  Zastupitelstva MČ Brno – Ořešín
konaného dne   14. 6. 2010 v     19,00 hodin v     kanceláři ÚMČ Brno-Ořešín,   

Ronovská 10

Přítomni: Mgr. Jan Levíček, p. Táňa Debrecínová, Ing. Jiří Havíř, p. Stanislav Piják, 
                MUDr.   Luboš Dražan, p. Zdeněk Vávra
Omluveni: p. Stanislav Král
Za ÚMČ: Ing. Marie Denkerová

Jednání svolal a zahájil starosta Mgr. Jan Levíček dle navrženého programu zasedání, který byl odsouhlasen 
všemi přítomnými členy ZMČ

Program jednání:

1. Kontrola úkolů 
2. Slavnosti Ořešínské léto
3. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby
4. Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a ověření účetní závěrky k 31. 

12. 2009
6. Závěrečný účet za rok 2009
7. Čtvrtletní přehled čerpání rozpočtu 2010
8. Rozpočtové opatření č. 2 – volby 
9. Rozpočtové opatření č. 3 – oprava místní komunikace – CH-Ranch
10. Studie objektu U Zvoničky 12/4 – Ing. arch. Steinhauserová
11. Různé

Program byl schválen:
pro:     6               proti:     0               zdržel:     0

1. Kontrola úkolů:
      - oprava Zvoničky – Zvonička byla opravena, zvonění v 6,00 – 12,00 -18,00 hodin,
         v pátek ještě v 15,00 hodin – ZMČ děkuje panu Jiřímu Liškovi, který opravu 
provedl
         jako sponzorský dar pro MČ Ořešín
      - lípa u domu paní Damborové – nebude se vysazovat
      - informace o umístění kontejneru na stavební suť – starosta informoval o skutečnosti,
         že  v Ořešíně je zřízeno SMO (sběrné místo odpadu) a ne SSO (středisko sběrného
         odpadu) a v SMO nelze umístit kontejner na  stavební suť. Je možno zajistit tento
         kontejner, cena se pohybuje cca 3 000,- Kč včetně stání, pro občany Ořešína by byl
         za poplatek ( cca 50,- Kč za jedno kolečko)
2. Slavnosti  Ořešínské léto  –  vše na slavnosti  je  zařízeno jako v minulých letech,  fy 

Přemysl  Veselý bude stavět  podium za úplatu,  E-ON – p.  Svoboda přislíbil  dodat 
reklamní předměty pro děti

3. Návrh obecně závazné vyhlášky o stanovištích taxislužby – ZMČ bere na vědomí



4. Návrh  obecně  závazné  vyhlášky  o  místním  poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních 
odpadů – ZMČ bere na vědomí a pověřuje Ing. Jiřího Havíře k napsání názoru.

5. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a ověření účetní 
závěrky k 31. 12. 2009 – bez výhrad, výrok auditora: Účetní závěrka podává ve všech 
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,  závazků,  vlastních zdrojů krytí 
stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situace Městské části města Brna, 
Brno – Ořešín k 31. 12. 2009 a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu se 
zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

6. Závěrečný účet za rok 2009 – je zveřejněn na webových stránkách a ve vývěsce
7. Čtvrtletní  přehled  čerpání  rozpočtu  –  tajemnice  předložila  čerpání  rozpočtu  za  5 

měsíců r. 2010 a informovala o nutnosti rozpočtových opatření.
8. Rozpočtové opatření č. 2 – volby 2010 a zúčtování voleb 2009, schváleno:
      pro:     6                proti:     0               zdržel:     0
9. Rozpočtové  opatření  č.  3  –  oprava  místní  komunikace  a  přesuny  v rozpočtu, 

schváleno:
      pro:      6               proti:     0               zdržel:     0
10. Studie  objektu U Zvoničky 12/4 – informoval  starosta  Mgr.  Jan Levíček,  bude se 

projednávat na mimořádném zasedání ZMČ.
11. Různé: - Horus – starosta dodal podklady pro vydání Horusu, ve kterém je i rozhovor 

se starostou hasičů panem Jiřím Švédou a informace o kontejneru na stavební suť
      - pan Piják informoval o Babích dolech, kde popadaly stromy přes babídolskou cestu,
      klíče na Útěchov jsou vyměněny, je nutné zajistit jeden klíč na úřad a jeden klíč pro
      hasiče
      - kolaudace ulice Klimešova – ZMČ pověřuje Ing. Havíře jednáním na odboru
      dopravy o uvedení chodníku na Klimešově ulici u č. 58 do původního stavu

     Úkol: 1) Zda a jak proběhla kolaudace na ul. Ronovské.
               2) Zda a jak proběhla kolaudace na ul. Tihůvka

       - Ing. Havíř sdělil, že není slyšet rozhlas z budovy úřadu – je nutné zajistit nápravu
       - paní Debrecínová informovala, že na ulici Klimešova dole se trhá kraj silnice, je
       nutné nahlásit na B-kom.

Příští  řádné  zasedání  ZMČ  se  koná  dne  14.  července  2010  v 19,00  hodin  na  ÚMČ, 
Ronovská 10. Jednání ZMČ jsou veřejná

Zapsala: Ing. Marie Denkerová
Skončeno: 20,20 hodin

Zápis ověřili:    Mgr. Jan Levíček                                                          Ing. Jiří Havíř


