Zápis ze 154.zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice ze dne 23.5.2012.

Přítomni:

Program:

dle presenční listiny:

(přítomno 6 členů, nepřitomen Ing.Krinčev)

I.Volba zapisovatele.ověřovatele

a kontroly zápisu a schválení programu

Il.Připomínky občanů
Iíl.Kontrola bodů z minulého zápisu
IV.Nové body a přijatá pošta
LProjednání organizace a rozpočtu oslav 720 letého výročí Jehnic
ž.Zpráva starosty
3.Zprávy z výborů a komisí
4.0prava fasády.rýn.svodů a oken na objektu Obecního domu
5.Rozpočtové opatření č.2/2012 ze dne 23.5.2012
6.Finanční odměna tajemníkovi ÚMČ v souvislosti sjeho odchodem do důchodu

I.ZMČ Bmo-Jehnice schválilo: Zapisovatel: Ing.Ivan Štěpánek
Ověřovatel: Ing.Jiří Hudec
Kontrola:
Ing.Petr Cech
A výše uvedený program jednání.
Hlasování : 6 blasů pro , 1 nepřítomen
TI.ZMČ Brno-Jehnice bylo seznámeno s obsahem dopisu manželů Weberových v-souvislosti
s jejich stižností na provoz hřiště za školou.Záležitost bude řešena v nejbližší době.
Další připomínky se týkaly následujících věcí: -vyčištění kanálů na Lelekovické ulici
-možnost změny termínu tzv "pálících dnů"
- volně pobíhajících psů
ZMČ Brno-Jehnice bere tyto připomínky na vědomí
ID.V rámci kontroly bodů z minulého zápisu projednalo zastupitelstvo nabídku :firmy lDOS
na tvorbu webových stránek MČ Brno-Jehnice s tímto usnesením:
·ZMČ Bmo-Jehnice schvaluje nabídku firmy lDOS na tvorbu webových stránek s tím,že
žádá tuto firmu o dodání návrhu smlouvy o realizaci.
Hlasování: 6 blasů pro, 1 nepřítomen
IV.l.ZMČ Bmo-Jehnice souhlasí s tím.že městská část Brno nevyužije nabídku:finny
SNIP/CO S.r.o. a bude realizovat oslavy 720 let výročí Jehnic ve vlastní režii.V souvislosti s tímto jmenuje zastupitelstvo přípravný realizační výbor v tomto složení:
MUDr-Oto Rinchenbach.Ing.Petr Cech, Ing.Ivo Pekař.Mgr Jana Rašovská.Milan Pemica,
Ing.Jiří Hudec, Mgr. Michal Jedlička.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen
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2. Starosta podal na tomto zasedání zprávu o realizaci a zahájení výstavby akce "Dešťová
kanalizace Ořešín" v souvislosti s tím,že výstavbou budou dotčeny i pozemky v MČ Brno
Jehnice.
ZMČ Bmo-Jehnice bere tuto informaci na vědomí
3.zprávy z výborů a komisí nebyly předloženy na tomto zasedání žádné.
4.ZMČ Bmo-Jehnice projednalo nabídky tří uchazečů na opravu fasády,opravu oken,rýn a
svodů na objektu Obecního domu a vybralo jako realizátora této akce Miroslava Bednáře,
Náměstí 3.května 1 a ,621 00 Brno s tím,že termín ukončení je stanoven na 30.8.2012.
Hlasování : 6 hlasů pro , 1 nepřítomen
5.ZMČ Bmo-Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č.212012 ze dne 23.5.2012.
Předmětné opatření je nedílnou součástí tohoto zápisu
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen
6.ZMČ Bmo-Jehnice schvaluje finanční odměnu tajemníkovi Ing.Ivanu Štěpánkovi ve výši
jednoho měsíčního platu v souvislosti s jeho odchodem do důchodu k 31.5.2012.
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 nepřítomen

Zasedání bylo ukončeno v 19.30 hodin.
Jednání zastupitelstvajsou veřejná
Příští zasedání zastupitelstva se koná 20.6.2012 v 18.30 hodin na ÚMČ

Zapsal: ~

V Bmě dne: 25.5.2012

Ově~

Kontroloval:

