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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 6.2.2013 proběhlo 163.
zasedání zastupitelstva
-pan Jiří Morávek složil
zákonem předepsaný slib
zastupitele. Zastupitelstvo
předalo panu Jiřímu Morávkovi,
na základě § 56 odst. 2 zákona č.
491/2001 Sb. zákon o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, Osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva
městské části Brno – Jehnice.
Pan Jiří Morávek se stal
zastupitelem městské části Brno
– Jehnice ke dni 24.01.2013 a to
z důvodu, že zastupitelka paní
Mgr. Jana Rašovská dne
24.01.2013 rezignovala na
funkci zastupitele.
-zastupitelstvo pověřilo
tajemníka úřadu, aby vstoupil do
jednání s firmou MARXTON na
úpravu a opravu křížku na ulici
Blanenská a na příštím zasedání
zastupitelstva předložil návrh
smlouvy na jeho opravu.
-tajemník úřadu seznámil
zastupitele s telefonátem paní
Laixnerové, která požadovala,
aby úřad MČ Jehnice zajistil,
aby autobus č. 42 zajížděl
z Řečkovic do Jehnic a poté
k nákupnímu centru Globus.
Zastupitelstvo konstatovalo, že
tato otázka byla již řešena
v minulosti (jízdní řády
zpracovává společnost Kordis) a
tento požadavek se nepodařilo
prosadit.
Dále paní Laixnerová
požadovala, aby úřad MČ
Jehnice zaplatil za všechny
obyvatele Jehnic svoz odpadů a
to z důvodu, že dle jejího názoru
má dostatek finančních
prostředků. Zastupitelstvo
konstatuje, že nebude ze svého
rozpočtu hradit svoz odpadů za
žádného obyvatele Jehnic a nemá
žádné volné finanční prostředky
na toto financování, což je patrné
ze schváleného rozpočtu na rok
2013.

-tajemník seznámil
zastupitelstvo s postupem úprav
na místním hřbitově. Pan
Zlatkovský ze Správy hřbitovů
slíbil, že ke kácení a prořezu
stromů dojde v průběhu měsíce
února. Oprava chodníků
proběhne až po schůzce se
zastupiteli, která bude jakmile to
počasí dovolí.
-starosta seznámil zastupitele
s problémem vyvážení popelnic,
kdy si někteří občané stěžovali,
že jim nebyla vyvezena
popelnice. Občané byli
seznámeni s postupem, který

mají v tomto případě zvolit,
prostřednictvím hlášení
v místním rozhlase a článkem
v Jehnických listech. Tento
postup je vyvěšen jednak na
úřední desce a jednak je vyvěšen
na webových stránkách úřadu.
-kulturní komise předložila
zastupitelstvu zpracovaný návrh
na rozdělení částky, která byla
schválena do rozpočtu na rok
2013. Zastupitelstvo schvaluje
částku 10.000,-Kč, z položky na
kulturu, jako příspěvek na
organizaci plesu SRPŠ a
dětského karnevalu,

která bude vyplacena
Volba prezidenta republiky
na základě faktury
konaná ve dnech 11.01. – 12.01.2013 a 25.1.-26.1.2013
nebo daňových
Brno-Jehnice
dokladů. O rozdělení
zbývajících
Obec Brno-Jehnice – souhrnné informace
finančních
prostředků bude dále
Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
jednáno.
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
-zastupitelstvo
614
73,10
611
609
99,67
1. kolo 840
souhlasí s prodejem
či pronájmem
595
70,58
595
593
99,66
2. kolo 843
pozemku v k.ú.
Jehnice p.č. 738/7 a
738/1 v k.ú. Jehnice
Obec Brno-Jehnice
dle předloženého
Kandidát
1. kolo
2. kolo
požadavku
Navrhující Politická
majetkového odboru
strana příslušnost hlasy % hlasy %
číslo
příjmení, jméno, tituly
MMB č.j.
1
Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan
KDU-ČSL 28
4,59 X
X
MMB/2248/2013.
-zastupitelstvo bere
2
Fischer Jan Ing. CSc.
Občan
BEZPP
50
8,21 X
X
na vědomí Zprávu o
činnosti revíru Pole
3
Bobošíková Jana Ing.
Občan
SBB
5
0,82 X
X
za rok 2012
4
Fischerová Taťana
Občan
KH
23
3,77 X
X
vypracovanou
Městskou policií
5
Sobotka Přemysl MUDr.
Poslanci
ODS
22
3,61 X
X
Brno. Zastupitelstvo
6
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPOZ
116 19,04 232 39,12
pověřilo tajemníka,
aby projednal
7
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Občan
BEZPP
23
3,77 X
X
s velitelem revíru
Pole častější kontroly
8
Dienstbier Jiří
Senátoři
ČSSD
71
11,65 X
X
na území MČ Jehnice
9
Schwarzenberg Karel
Poslanci
TOP 09
271 44,49 361 60,87
zaměřené hlavně na
dodržování povolené
rychlosti v obci.
-zastupitelstvo projednalo
-zastupitelstvo MČ Brno –
-zastupitelstvo souhlasí
požadavek Občanského sdružení
Jehnice projednalo vypsání
s předloženými požadavky ZŠ a
LUNGTA ze dne 10.3.2013 a
Veřejné zakázky malého
MŠ Blanenská na nákup
nesouhlasí se zakoupením
rozsahu, výzvy k předložení
vybavení do školní kuchyně,
Tibetské vlajky a jejím
nabídky na „poskytování
nábytku do MŠ a potřeb do
následným vyvěšením.
právních služeb v oblasti
školní jídelny tak, jak jsou
-zastupitelstvo projednalo Žádost
trestního a občanského práva“ a
uvedeny v dopise pro Odbor
o spolupráci při navrhování
rozhodlo, že tento bod se přesune
školství, mládeže a tělovýchovy
odměn pro ředitele školy na
na příští jednání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne
ze dne 11.1.2013.
základě dopisu ze dne 10.1.2013
13.03.2013 v 18:30 hod. na ÚMČ.
-zastupitelstvo schvaluje
č.j. MMB/0010991/2013 a
Gratulujeme
rozpočtové opatření č. 1 ze dne
navrhuje vyplacení odměny
V únoru oslavil své narozeniny
29.01.2013.
řediteli ZŠ a MŠ Blanenská 1
pan Oldřich Stoupenec.
-zastupitelstvo schvaluje vzor
panu Mgr. Petru Kotyzovi
Jménem celé obce srdečně
Smlouvy o poskytnutí
z prostředku Magistrátu města
blahopřejeme k životnímu jubileu
neinvestičního příspěvku
Brna za celoroční činnost a
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
z rozpočtu ÚMČ Brno – Jehnice
spolupráci v rámci rozvoje a
dalších let.
příspěvkovým organizacím a
propagace městské části - pomoc
Redakce
pověřilo místostarostu MUDr.
a účast při zajištění Oslav 720.
Oznámení výtěžku
Rinchenbacha podpisem
Let výročí Jehnic, rozsvěcení
Tříkrálové sbírky
Smlouvy o poskytnutí
vánočního stromu, pořádání
pořádané
dne 6.1.2013 mladými
neinvestičního příspěvku
Běhu o pohár Jehnic, Pálení
hasiči
SDH
Brno-Jehnice pro
z rozpočtu ÚMČ Brno – Jehnice
čarodějnic a za zajištění oprav a
Oblastní
charitu Brno.
příspěvkové organizaci TJ Sokol
provozu ZŠ a MŠ Brno
Celkově
se
po
městské části
Jehnice.
Blanenská1 - vymalování celé
vybralo
-zastupitelstvo schvaluje
budovy školy, pomoc se
13 123,- Kč
závěrečný účet (hospodářský
zajištěním údržby i areálu kolem
Všem,
kteří přispěli, děkují
výsledek) roku 2012 ÚMČ Brno
ZŠ a MŠ.
mladí
hasiči
SDH Brno-Jehnice
– Jehnice.

Rozšířené úřední hodiny
pro podání přiznání
k dani z příjmů

Poplatník může k zaplacení použít
poštovní poukázku, kterou obdrží
na České poště, s. p. Je důležité
dobře vyplnit údaje na poukázce,
Všichni, kteří jsou povinni podat
aby platba byla finančnímu úřadu
daňové přiznání k dani z příjmů za
doručena a byla bez problémů
rok 2012 nejpozději do 2. dubna
identifikována.
letošního roku a rozhodnou se
Předčíslí bankovního účtu určuje
odevzdat daňové přiznání osobně
druh
daně,
matriková
část
na finančním úřadě či na některém
jednoznačně určuje finanční úřad.
z jeho územních pracovišť, mohou
Pro příklad pan Novák, fyzická
jako každoročně využít rozšířené
osoba s místem pobytu na území
úřední hodiny všech územních
Jihomoravského kraje, hradící za
pracovišť Finančního úřadu pro
sebe daň z příjmů fyzických osob
Jihomoravský
kraj
(dřívější
podávajících
přiznání,
zašle
finanční úřady).
příslušnou
částku
na
Pondělí
Úterý
Středa
bankovní účet Finančního
25.03.2013
26.03.2013
27.03.2013
úřadu pro Jihomoravský
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
kraj (kam rovněž podává
daňové přiznání) ve tvaru 721Čtvrtek
Pátek
28.03.2013
8:00 – 18:00
Sobota **
30.03.2013
8:00 – 12:00

Předčíslí bankovního účtu určuje
druh
daně,
matriková
část
jednoznačně určuje finanční úřad.
Pro příklad pan Novák, fyzická
osoba s místem pobytu na území
Jihomoravského kraje, hradící za
sebe daň z příjmů fyzických osob
podávajících
přiznání,
zašle
příslušnou částku na bankovní účet
Finančního
úřadu
pro
Jihomoravský kraj (kam rovněž
podává daňové přiznání) ve tvaru
721-77628621/0710,
jako
variabilní symbol uvede své celé
rodné číslo, konstantní symbol
1148.
Částka musí být na účet finančního
úřadu připsána nejpozději v den
splatnosti daňové povinnosti.
Kompletní
informace
ke

29.03.2013
8:00 – 18:00
Úterý
02.04.2013
8:00 – 18:00

** Sobotní úřední hodiny platí
pouze pro ÚzP v Blansku,
v Břeclavi, v Hodoníně, ve
Vyškově, ve Znojmě a pro ÚzP
Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV
a Brno-venkov.
Daňové přiznání k dani z příjmů se
podává místně příslušnému správci
daně, tedy územnímu pracovišti
finančního úřadu dle adresy
trvalého pobytu fyzické osoby či
sídla právnické osoby.
Nejjednodušším způsobem, jak
podat přiznání a vyhnout se
případnému čekání a frontám na
podatelnách územních pracovišť,
je vyplnění a odeslání přiznání na
internetové
adrese
www.daneelektronicky.cz, kde
lze využít podrobného průvodce
vyplněním daňového přiznání.
V případě,
kdy
poplatníkovi
zpracovává a podává přiznání
daňový poradce, je termínem pro
podání přiznání 1. červenec 2013,
avšak plná moc udělená poradci
musí být finančnímu úřadu
doručena nejpozději 2. dubna
2013!
V termínu pro podání přiznání je
poplatník povinen daň
finančnímu úřadu také zaplatit.
Daň lze finančnímu úřadu uhradit:
a) hotově
Na
pokladně
kteréhokoliv
územního
pracoviště,
a
to
nejpozději v den splatnosti daňové
povinnosti.
b) prostřednictvím poštovní
poukázky typu A

77628621/0710, jako variabilní
symbol uvede své celé rodné číslo,
konstantní symbol 1149.
Částka musí být na účet finančního
úřadu připsána nejpozději v den
splatnosti daňové povinnosti.
c) bezhotovostním převodem

způsobům placení daně nalezne
veřejnost
na
internetových
stránkách Finanční správy –
v sekci
www.financnisprava.cz
Placení daní.
JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro
Jihomoravský kraj

4) fyzická osoba s pobytem mimo
Brno, která na území Brna vlastní
stavbu určenou k individuální
rekreaci.
Poplatníci pod body 2-4 mají
ohlašovací povinnost.
Některým fyzickým osobám může
vzniknout více poplatkových
povinností z různých titulů (pobyt
v Brně, vlastnictví bytu splňujícího
podmínky vzniku poplatkové
povinnosti pro svého vlastníka).
Další informace (osvobození,
formuláře k ohlašovací povinnosti,
atd.)
najdete
na
www.brno.cz/odpady, nebo na tel.
542 174 301-26.
Děkujeme
Odbor životního prostředí Magistrátu
města Brna, odd. správy poplatku za
komunální odpad, Šumavská 33, budova
A, 9. patro

Jeden svět 2013 se ptá:
Bojíte se snášet?

MILÍ SPOLUOBČANÉ
Dovolujeme si připomenout, že se
blíží
splatnost
místního

poplatku za komunální
odpad, která je 31.5.2013.

Stejně jako předchozí roky jsou od
1.3.2013 do 31.5.2013 otevřeny
pokladny
na
Malinovského
náměstí 3, a nadále zůstávají
v provozu celoroční pokladny na
ulici Šumavská 33.
Poplatek můžete uhradit
1.
v hotovosti
na
pokladnách
v přízemí
na
Malinovského náměstí 3 a na
Šumavské 33, 9. patro, budova
A; dodržujte - prosíme pokladní hodiny! (po, st: 8,00 –
12,00 a 13,00 – 17,00; út: 8,0012,00 a 13,00-14,30, čt: 8,0012,00 a 13,00-14,00, pá: 8,0012,00)

2.
poštovní
poukázkou
(variabilní symbol je rodné číslo
poplatníka), která je k dispozici
na všech úřadech městských
částí, jakož i na kontaktních
místech magistrátu města Brna
3.
bezhotovostně na č. účtu:
156304/5400, variabilní symbol
je rodné číslo poplatníka,
v případě úhrady poplatku za
nemovitost
uveďte
také
specifický symbol 123. TENTO
ZPŮSOB
ÚHRADY
DOPORUČUJEME
Poplatek činí v letošním roce 675,Kč na poplatníka a rok.
Poplatníkem je:
1) každá fyzická osoba hlášená
k pobytu v Brně,
2) cizinec, který v Brně přechodně
pobývá déle jak 3 měsíce a
nespadá do první kategorie,
3) fyzická osoba-vlastník bytu,
rodinného domu, ve kterém není
hlášena k pobytu fyzická osoba,

Festival dokumentárních filmů o
lidských právech Jeden svět opět
míří do Brna – letos se snahou
upozornit na nebezpečné tendence,
které se poslední dobou objevují
v české společnosti. Provokativní
otázkou Bojíte se snášet? chce
festival otevřít debatu o sílící
netoleranci,
rasismu
a
diskriminaci.
Uvidíme obdivuhodnou
soudržnost Norska po Breivikově
teroristickém útoku, historické
příčiny situace na Šluknovsku,
problematiku inkluze ve školství,
drama útěku severokorejské rodiny
po zemi a po moři, pašování
diamantů z Afriky v kufřících
diplomatů, pozadí proputinovské
mládežnické organizace, příběh
indické dívky zavřené až do svatby
v domácím vězení, politickou
korupci na Slovensku nebo příběh
dvou surfařů, kteří se rozhodli
přečkat zimu na norské pláži.

18.
–
26.
března,
www.jedensvet.cz/brno.
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád,
aj.
Tel: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz, BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč
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