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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 19.12.2012 proběhlo 162.
zasedání zastupitelstva
-starosta přečetl dotaz manželů
Weberových, ohledně přípravy
zabezpečení jejich pozemku od
dětského hřiště a opravy
poničeného oplocení jejich
pozemku. Zastupitelstvo pověřilo
starostu, aby s manžely
Weberovými prošel oplocený
pozemek a pokud bude shledáno
poškození, dohodne se na opravě.
Co se týká zakopnutých míčů na
zahradu manželů Weberových,
zastupitelstvo se rozhodlo vyčkat
do letních měsíců a poté posoudit,
zda je nezbytná investice do
zvýšení oplocení hřiště.
-zastupitelstvo znovu projednalo
nabídku smlouvy se společností
DAS pojišťovna právní ochrany a
po zvážení všech okolností se
rozhodlo neakceptovat tuto
nabídku.
-zastupitelstvo pověřilo tajemníka
v pokračování jednání se Správou
hřbitovů města Brna týkající se
kácení stromů na místním hřbitově
a opravy cest.
-zastupitelstvo schválilo přijetí
daru pro MŠ a ZŠ Blanenská 1 od
společnosti INSPIRA 3000 s.r.o.
ve výši 33.000,-Kč.
-zastupitelstvo bere na vědomí
zápornou odpověď MMB, odbor
dopravy na umístění zrcadla v ul.
Blanenská u křižovatky s ul.
Zámezí.
-zastupitelstvo projednalo a
souhlasí se smlouvou mezi MČ
Brno – Jehnice a Jihomoravským
kraje na poskytnutí účelové dotace
pro SDH Jehnice na částku 960,Kč a pověřuje starostu s podpisem
této darovací smlouvy.
-zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/12 ze dne
11.12.2012.
-zastupitelstvo schvaluje Návrh
rozpočtu na rok 2013 tak jak je
uveden v tabulce dále.
-zastupitelstvo pověřilo finanční a
kontrolní komisi s provedením
kontroly hospodaření ÚMČ po
uzavírce hospodaření za rok 2012
a k předložení těchto zpráv na
nejbližším zastupitelstvu.
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Další zasedání se bude konat 6.2.2013
v 18.00 hodin na ÚMČ.

Gratulujeme
V lednu oslavily své narozeniny
paní Jarmila Srněnská, Marta
Klimešová a Ludmila Karásková.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme všem k životním
jubileům a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Ostatky

SDH Brno-Jehnice pořádá
v sobotu 2.2.2013 od 14:00
tradiční průvod masek po naší
městské části a poté od 20:00
v restauraci “Na staré”
Ostatkovou zábavu. K tanci hraje
country skupina 4 PSI.

SVOZ ODPADŮ INFORMACE
Upozorňujeme občany, že MČ
Jehnice nemá nic společného se
svozem komunálního odpadu od
jejich nemovitostí. Pro městskou
část Brno - Jehnice zajišťuje svoz
komunálního odpadu společnost
AVE CZ odpadové hospodářství,
s.r.o. se sídlem Vídeňská 264/120b
Brno. S ohledem na to, že každý
občan s trvalým pobytem na území
Statutárního města Brna je
povinen zaplatit vyhláškou danou
částku za svoz komunálního
odpadu, a to Magistrátu města
Brna, tak tento svoz pro celé
Město Brno smluvně zajišťuje
Magistrát města Brna a nikoli
městské části. S případnými
dotazy se tedy obracejte na odbor
životního prostředí MMB či přímo
na svozovou společnost. Telefon
na dispečink 548529616.
Kniha
Jehnice
od

minulosti

k dnešku.

Sborník statí k výročí 720 let od
první písemné zprávy o obci je
stále k dostání za 277,-Kč na
Úřadě naší městské části.
Upozorňujeme majitele psů na
povinnost uhradit poplatek za
psa na letošní rok. Poplatek je ve
stejné výši jako v předchozích
letech tj. 100 Kč za jednoho psa a
1000Kč za každého dalšího. Plaťte
přednostně bankovním převodem
na číslo účtu 19-19225621/0100,

variabilní symbol 1341, do zprávy
pro příjemce uveďte jméno a
adresu majitele.

Za
sportem
či
za
kulturou? Zaparkujte ve
Vojtově

Vydat se v Brně autem za sportem
či kulturou do Kajot arény (dříve
Rondo) a zaparkovat auto v její
v blízkosti v souladu s dopravním
značením znamenalo pro motoristy
až donedávna značný problém.
V závěru minulého roku přinesla
brněnská
městská
policie
příznivou informaci, že ve Vojtově
ulici (odbočka z Renneské třídy)
začala sloužit nově zřízená plocha
s kapacitou 400 parkovacích míst.
Toto parkoviště je v provozu vždy
již dvě hodiny před plánovanou
sportovní akcí a jednu hodinu po
jejím skončení. Návštěvníci Kajot
arény ji budou moci využívat
zdarma. Řidičům při příjezdu
k jednotlivým stáním budou
asistovat brněnští strážníci. Nové
parkoviště zajistilo statutární
město Brno, Odbor dopravy
MMB, Brněnské komunikace a.s.,
MP Brno, PČR a HC Kometa
Brno. Plánek s vyznačením
parkovací plochy naleznete na
www.mpb.cz.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Trochu jiný svět
Zajímavou
možnost
prohlédnout si TROCHU JINÝ
SVĚT dostanou návštěvníci, kteří
od února do března zavítají do
Poradenského centra Městské
policie Brno na Křenové 4. Přesně
takový název totiž nese výstava
pomůcek a předmětů, které
pomáhají osobám se zrakovým
postižením v každodenním životě.
Mnohdy
výrazně
zkreslené
představy panují o tom, jak žijí se
zrakovou vadou. To byl také jeden
z důvodů, který vedl strážníky
z odboru prevence MP Brno, aby
připravili výstavu TROCHU JINÝ
SVĚT. Na ní budou k vidění
nejrůznější pomůcky, bez nichž si
nevidomí a slabozrací nedokážou
svůj život už ani představit.
Příchozím
se
navíc
nabízí
atraktivní
možnost
některé
pomůcky si přímo na místě

SCHVÁLENÝ rozpočet ÚMČ Brno - Jehnice 2013
vyzkoušet a částečně se tak
vžít do pocitů nevidomých.
Poradenské centrum MP
Brno na Křenové ulici je
otevřeno denně od 7:30 do
17 hodin (v pátek jen do
14:30).
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Děti mohou prožít
jarní prázdniny v
brněnské ZOO

Brněnská ZOO i letos nabízí
dětem ve věku od 7 do 11 let
atraktivní program na jarní
prázdniny,
které
letos
proběhnou 11. - 15. Února.
Pozorování zvířat, zajímavé
povídání
o
ledních
i
kamčatských
medvědech,
pohled do zázemí zahrady,
soutěže a další nevšední
zážitky čekají na děti, každý
den od 8:00 do 16:00 hodin.
Rodiče mohou své děti
přihlásit na jednotlivé dny
nebo na celý týden, a to buď
telefonicky na čísle 546 432
361 nebo e-mailem na adrese
sommerova@zoobrno.cz.
Jeden den stojí 300 korun, v
ceně je oběd, pitný režim,
zdravotní a pedagogický
dozor a výtvarné potřeby.
Další důležité podrobnosti
najdou zájemci o Jarní
prázdniny v ZOO na našich
webových
stránkách
www.zoobrno.cz.
Monika Brindzáková
tisková mluvčí ZOO Brno
Tel.: 725 505 376
E-mail: brindzakova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

MALBY 14 Kč/m2, nátěry
dveří 350 Kč/kus, radiátorů,
oken, fasád, aj.
Tel: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz,
Brno-JEHNICE a okolí.
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VÝDAJE
Opravy a údržba komunikací (letní - zimní)
Úklid chodníků zimní
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení
Neinvestiční příspěvek - Sokol Jehnice
Neinvestiční příspěvek SDH - činnost s mládeží
Neinvestiční příspěvek - chovatelé
Příspěvek na činnost klubu důchodců
Příspěvek na obědy pro důchodce
Opravy sakrálních památek
Dotace ZŠ Blanenská - provoz
Jehnické listy
Kultura
Dary k životnímu jubileu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Dotace PO (účelová - provoz zásahové jednotky)
Odměny zastupitelstvo
Sociální pojištění zastupitelstvo
Zdravotní pojištění zastupitelstvo
Mzdy pracovníci ÚMČ
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné úrazové pojištění
Dohody externí práce
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové knihy/
Nákup DHDM
Nákup materiálu - kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Telefony, internetové služby Mobily
Poštovné
Ceniny, kolky
Bankovní poplatky
Pojištění budovy MČ
Školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb (auditor, razítka, klíče apod.)
Opravy a údržba majetku ÚMČ
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Smlouvy o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole
Ochrana obyvatelstva
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

CELKEM

250 000,00 Kč
172 000,00 Kč
15 000,00 Kč
100 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
60 000,00 Kč
10 000,00 Kč
90 000,00 Kč
1 511 000,00 Kč
55 000,00 Kč
100 000,00 Kč
7 000,00 Kč
4 000,00 Kč
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
55 000,00 Kč
570 000,00 Kč
135 000,00 Kč
55 000,00 Kč
920 000,00 Kč
270 000,00 Kč
95 000,00 Kč
5 000,00 Kč
100 000,00 Kč
10 000,00 Kč
60 000,00 Kč
20 000,00 Kč
6 000,00 Kč
73 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
20 000,00 Kč
55 000,00 Kč
3 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
7 000,00 Kč
72 000,00 Kč
92 000,00 Kč

5 508 000,00 Kč
PŘÍJMY

Účelová dotace ze státního rozpočtu
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB
Účelová dotace na činnost PO
Podíl z prodeje majetku
Účelová dotace na úklid chodníků

CELKEM

ROK 2013

ROK 2013
529 000,00 Kč
4 752 000,00 Kč
55 000,00 Kč
0,00 Kč
172 000,00 Kč

5 508 000,00 Kč

V příjmech nejsou uvedeny vlastní příjmy Mč Jehnice ve výši min. 300 000 Kč, které budou
postupně zařazovány do rozpočtu městské části, tak jak budou přijímány.

