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LLee  sseeiizzee  NNoovveemmbbrree  ddeeuuxx  mmiillllee  sseeiizzee,,  àà  ddiixx  nneeuuff  hheeuurreess  ttrreennttee,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--

llee  RRooii,,  llééggaalleemmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  àà  ddoommiicciillee  ppaarr  ééccrriitt  llee  0088  NNoovveemmbbrree  22001166,,  ss''eesstt  rrééuunnii  SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  

HHôôtteell  ddee  VViillllee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE,,  MMaaiirree..    

 

 

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   pp rr éé ss ee nn tt ss  : 

 

MM. GUILLAUME Didier, DIGUET Patrice, BRAHIMI Nadia, DESPRÈS Catherine, AOUMMIS Hassan, MASSÉ Elodie, 

ARNAUD Anne Marie, LUC Nadine, JUHEL Françoise, ROCHE Gabriel, BENKAHLA Malika, ENNAOURA Hafid, HERVY 

Patrick, BOIVIN Bernard, ATHÉA Bernard, DUPUY Gilles, LEROY Sylvie, NEUVILLE Christophe, MORO Christiane, 

GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, ZIEGELMEYER Laurent, BELLIER Carole, LEONCE Vanessa, ALIROL Béatrice, 

BRIENNON Jean Marc, PANETTA Tonino, COELHO Vasco, BERCIER Corinne, OSTERMEYER Sushma, DRUART Frédéric, 

THIAM Moustapha, PERYAGH Yves, BARON Monique. 

  

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   rr ee pp rr éé ss ee nn tt éé ss  :  

 

M. TISLER Frédéric mandat à M. BOIVIN Bernard (jusqu’au 7
ème

 dossier) 

M. MÉLY Laurent, mandat à Mme DESPRES Catherine 

Mme FRANCISOT Amandine mandat à Mme OSTERMEYER Sushma 

Mme SALIM Malika mandat à M. COELHO Vasco 

  

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   aa bb ss ee nn tt ss  : MM. ID ELOUALI Ali, CATOIRE Marion, GUINNERY Annick, BLOUIN VALENTIN Anne, 

GILLERY Ludovic. 

  

SS ee cc rr éé tt aa ii rr ee   dd ee   ss éé aa nn cc ee  :   Mme LEONCE Vanessa. 

 

 

Après avoir procédé à l'appel nominal des conseillers en exercice et constaté que le quorum était atteint pour la 

validité des délibérations, Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée l’ordre du jour de la présente 

séance qui est adopté à l’unanimité. 

 

Après examen des dossiers : 



 

Vu pour être affiché le 18 Novembre-2016 conformément aux prescriptions de l'article L2121.25 du C.G.C.T. - 

 

 

2 

 
  SPORTS 

1166..112244  
AApppprroouuvvee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ffiinnaallee  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  aaccccoorrddééee  aauuxx  cclluubbss  ssppoorrttiiffss  eett  aauuxx  ssppoorrttiiffss  ddee  hhaauutt  nniivveeaauu  

ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001166  

1166..112255  
AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ttrriippaarrttiittee  eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  llee  ccoollllèèggee  JJuulleess  VVaalllleess  eett  llee  ccoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  
VVaall  ddee  MMaarrnnee,,  ssuurr  ll''ooccccuuppaattiioonn    dduu  ggyymmnnaassee  iinnttééggrréé  aauu  ccoollllèèggee  JJuulleess  VVaallllèèss  ppaarr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ssppoorrttiivveess  ((hhoorrss  tteemmppss  
ssccoollaaiirree))  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  

  ENFANCE / ENSEIGNEMENT – PETITE ENFANCE 

1166..112266  

AApppprroouuvvee  ll’’aavveennaanntt  ddee  pprroolloonnggaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  tteerrrriittoorriiaall  ((PPEEDDTT))  àà  
ppaasssseerr  eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  llaa  PPrrééffeeccttuurree  dduu  VVaall  ddee  mmaarrnnee,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  aaccaaddéémmiiqquuee  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  
ll’’éédduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  eett  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  ffaammiilliiaalleess  dduu  VVaall  ddee  MMaarrnnee  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  
MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleeddiitt  aavveennaanntt..  

  DEVELOPPEMENT DURABLE - TRANSPORTS 

1166..112277  

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  iinntteerrvveenniirr  aavveecc  ll’’aassssoocciiaattiioonn  NNaattuurree  eett  SSoocciiééttéé  rreellaattiivvee  aauuxx  aaccttiioonnss  dd’’éédduuccaattiioonn  aauu  

ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  àà  ddeessttiinnaattiioonn  dduu  ppuubblliicc  ssccoollaaiirree  ssuurr  ll’’aannnnééee  22001166--22001177  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  

llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..    

  RESSOURCES HUMAINES 

1166..112288  AApppprroouuvvee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss    

  COMMERCES - MARCHES 

1166..112299  
DDéérrooggaattiioonn  aauu  pprriinncciippee  dduu  rreeppooss  ddoommiinniiccaall  ppoouurr  lleess  ccoommmmeerrcceess  ddee  llaa  vviillllee  ::  aauuttoorriissee  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  

ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  aa  ddéérrooggéé  aauu  pprriinncciippee  dduu  rreeppooss  ddoommiinniiccaall  lleess  ddiimmaanncchheess  33,,  1100,,  1177,,  2244  eett  3311  ddéécceemmbbrree  22001177..  

  TRAVAUX – URBANISME – CADRE DE VIE 

1166..113300  
AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llee  SSyynnddiiccaatt  ddeess  ttrraannssppoorrttss  dd’’IIllee  ddee  FFrraannccee  ((SSTTIIFF)),,  rreellaattiivvee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  
ttrraavvaauuxx  lliiééss  aauu  pprroojjeett  TTRRAAMM  99  ssuurr  llee  ddoommaaiinnee  rroouuttiieerr  eett  ssuurr  lleess  ddoommaaiinneess  ppuubblliiccss  eett  pprriivvééss  ccoommmmuunnaauuxx  ddee  CChhooiissyy--llee--
RRooii  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  

1166..113311  
AAggrraannddiisssseemmeenntt  ddeess  ééccoolleess  mmaatteerrnneelllleess  PPaauull  LLaannggeevviinn  eett  NNeellssoonn  MMaannddeellaa  ::  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  

ddeemmaannddee  ddee  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonnssttrruuiirree  eett  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  yy  aafffféérreenntt..  

1166..113322  
AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ggeessttiioonn  rreellaattiivvee  àà  ll’’eennttrreettiieenn  dduu  cchheemmiinn  dd’’aaccccèèss  ddee  llaa  ccoopprroopprriiééttéé  dduu  ssiiss  5577  rruuee  dduu  DDoocctteeuurr  
RRoouuxx  àà  CChhooiissyy  llee  rrooii  eett  ddee  llaa  ppaarrcceellllee  ddee  llaa  vviillllee  ddee  CChhooiissyy  llee  rrooii  àà  ppaasssseerr  aavveecc  VVaalloopphhiiss  HHaabbiittaatt  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  
MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  ddooccuummeenntt  yy  aafffféérreenntt..  

1166..113333  
AAuuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  vveennddrree  aauu  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  dd’’AAccttiioonn  FFoonncciièèrree  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee  llee  bbiieenn  ccaaddaassttrréé  AAVV  nn°°3333  
ssiittuuéé  8800  aavveennuuee  ddee  VViilllleenneeuuvvee--SSaaiinntt--GGeeoorrggeess  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ddee  PPoorrttaaggee  FFoonncciieerr  
ss’’yy  rraappppoorrttaanntt  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  lleess  aacctteess  aafffféérreennttss..  

1166..113344  
AApppprroouuvvee  ll’’aavveennaanntt  22  àà  llaa  CCoonnvveennttiioonn  dd’’IInntteerrvveennttiioonn  FFoonncciièèrree  aavveecc  ll’’EEPPFFIIFF  ssuurr  lleess  ppéérriimmèèttrreess  ddee  llaa  ZZAACC  ddeess  HHaauutteess  
BBoorrnneess  eett  ddee  llaa  ZZAAEE  ddeess  CCoossmmoonnaauutteess  ::  VVeeiillllee  pprroossppeeccttiivvee  ssuurr  llaa  GGaalleerriiee  RRoouuggeett--ddee--LLiissllee  eett  aauuttoorriissee  mmoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  
àà  ssiiggnneerr  lleeddiitt  aavveennaanntt  eett  ttoouutt  ddooccuummeenntt  yy  aafffféérreenntt..  

  VIE INTERNATIONALE 

1166..113355  
AAccccoorrddee  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddee  22000000€€  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ccaammppaaggnnee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ppaarrrraaiinnaaggee  ddeess  ffaammiilllleess  

kkuurrddeess  ddeess  vviilllleess  ddee  SSuurr,,  CCiizzrree  eett  SSiillooppii,,  cceettttee  ssuubbvveennttiioonn  sseerraa  vveerrssééee  aauu  CCoonnsseeiill  ddéémmooccrraattiiqquuee  KKuurrddee  ddee  FFrraannccee..  

1166..113366  
DDéécciiddee  ddee  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  dd’’uurrggeennccee  ddee  22..000000  eeuurrooss  aauu  sseeccoouurrss  ppooppuullaaiirree  ffrraannççaaiiss  aauu  pprrooffiitt  ddeess  ssiinniissttrrééss  

dd’’HHaaïïttii  ((oouurraaggaann  MMaatttthheeww))..  

  CULTURE 

1166..113377  
FFiixxee  àà  ccoommpptteerr  dduu  0011  JJaannvviieerr  22001177,,  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  eennsseeiiggnneemmeennttss  aarrttiissttiiqquueess  oorrggaanniissééss  àà  llaa  TTaannnneerriiee  

((ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  aarrttiissttiiqquuee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee,,  ddeess  aarrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  ddee  llaa  ddaannssee))..  

1166..113388  
AApppprroouuvvee  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  ddee  llaa  TTaannnneerriiee  ((ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  aarrttiissttiiqquuee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee,,  ddeess  aarrttss  

ppllaassttiiqquueess  eett  ddee  llaa  ddaannssee))  eett  aapppprroouuvvee  llee  ccoonnttrraatt  ddee  pprrêêtt  dd’’iinnssttrruummeenntt  ddee  mmuussiiqquuee..  

  ADMINISTRATION GENERALE 

1166..113399  PPrreenndd  aaccttee  dduu  rraappppoorrtt  aannnnuueell  dd’’aaccttiivviittééss  22001155  dduu  SSIIFFUURREEPP  ((SSyynnddiiccaatt  iinntteerrccoommmmuunnaall  ffuunnéérraaiirree  ddee  llaa  rrééggiioonn  ppaarriissiieennnnee))  

1166..114400  
PPrreenndd  aaccttee  dduu  CCoommppttee  rreenndduu  ddeess  DDéécciissiioonnss  pprriisseess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL  22112222..2222  dduu  CCooddee  
GGéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess,,  dduu  nn°°  1166..222266  aauu  nn°°  1166..226688..  

1166..114411  

ÉÉmmeett  uunn  vvœœuu  pprréésseennttéé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree,,  ssoouutteennuu  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  mmuunniicciippaallee  ppoouurr  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ddiiffffuussiioonn  

ppoossttaallee  aauu  ddoommiicciillee  ddee  cchhaaqquuee  éélleecctteeuurr,,  ddeess  cciirrccuullaaiirreess  éélleeccttoorraalleess  eett  ddeess  bbuulllleettiinnss  ddee  vvoottee  ppoouurr  lleess  éélleeccttiioonnss  

pprrééssiiddeennttiieelllleess  eett  llééggiissllaattiivveess  ddee  22001177..  

1166..114422  ÉÉmmeett  uunn  vvœœuu  pprréésseennttéé  ppaarr  llaa  mmaajjoorriittéé  mmuunniicciippaallee  ddee  ssoouuttiieenn  ddeess  ddéémmooccrraatteess  ttuurrccss  

  

FFaaiitt  eenn  MMaaiirriiee  àà  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  llee  1177  NNoovveemmbbrree  22001166..  
DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE  
MMaaiirree  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  
VViiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee..  


