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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 17.4.2013 proběhlo 165.
zasedání zastupitelstva

-zastupitelstvo obdrželo
stížnost manželů Weberových na
opětovné neoprávněné vniknutí
hráčů z hřiště pro míč na jejich
pozemek. Zastupitelstvo pověřilo
ředitele školy Mgr. Kotyzu
o vyšetření této záležitosti a
zjištění vniknuvších osob.
Zastupitelstvo pověřilo Ing.
Hrdu, aby zajistil studii
proveditelnosti, včetně cenového
rozpočtu, na zvýšení ochranné
sítě u pozemku manželů
Weberových.
Manželé Weberovi se
dotázali na průběh připravované
akce „Pálení čarodějnic“, kdy si
ve svém dopise stěžovali na
loňský ročník, kdy dle jejich
názoru na hřišti byla velmi
hlučná diskotéka přímo u jejich
plotu a tento hluk trval až do
půlnoci. Zastupitelstvo
konstatovalo, že akce „Pálení
čarodějnic“ se v každém případě
uskuteční, ale stanovilo dobu
ukončení této akce na 22:00 hod.
Zastupitelstvo pověřilo ředitele
školy Mgr. Kotyzu, aby o
programu akce „Pálení
čarodějnic“ písemně informoval
manžele Weberovi.
-místostarosta informoval
zastupitelstvo o jednání školské
rady, kde bylo konstatováno, že
do MŠ byly přijaty všechny
přihlášené děti trvale bydlící na
území naší městské části.
Zastupitelstvo se seznámilo a
vzalo na vědomí zápisy
Kontrolního a Finančního
výboru, které konstatovali, že
nebyly shledány žádné
nedostatky ve vedení účetnictví
městské části.
-zastupitelstvo projednalo
předložené nabídky na rozšíření
místního rozhlasu a vybralo
nabídku od společnosti JD
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Rozhlasy s.r.o. Zastupitelstvo
schválilo předloženou smlouvu o
dílo na rozšíření místního
rozhlasu od společnosti JD
ROZHLASY s. r.o. ve variantě
A v celkové částce 179.262,-Kč
včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy o dílo.

schvaluje a vybírá nabídku od
společnosti PRAMOS, a.s., se
sídlem Šitbořice 577, 691 76
Šitbořice IČ: 63479087.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
k podpisu smlouvy na výměnu
oken v budově ÚMČ Brno –
Jehnice.

-zastupitelstvo opětovně
projednalo nabídku od sdružení
FO Šarapatka na kácení a prořez
stromů a keřů na ul. Meziboří a
tuto nabídku neakceptuje

-zastupitelstvo nemá
námitek k novele Obecně
závazné vyhlášky Statut města
Brna týkající se úpravy v oblasti
životního prostředí a oblasti
dopravy a doporučuje ji schválit
Zastupitelstvem města Brna
v podobě, v jaké byla
předložena.

-zastupitelstvo projednalo a
schvaluje nabídku firmy LENIA
na vybudování kamerového
systému v prostorách ÚMČ Brno
– Jehnice v celkové částce
21.540,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje nabídku
firmy LENIA na výměnu EZD
s rozšířením v celkové částce
30.090,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo neschvaluje
nabídku firmy LENIA na
vybudování domácích telefonů
v prostorách ÚMČ Brno –
Jehnice. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy s
firmou LENIA na kamerový
systém a na výměnu EZD
s rozšířením.
-zastupitelstvo projednalo
přílohu obecně závazné vyhlášky
č. 21/2011 týkající se spalování
suchých rostlinných materiálů a
navrhuje změnu spalování
suchých rostlinných materiálů a
to v období 1.4.-31.10. daného
roku, každý týden ve čtvrtek od
09:00 – 19:00 hod.
-zastupitelstvo bere na
vědomí Průkazy energetické
náročnosti budovy Úřadu
městské části, tělocvičny a šaten
při ZŠ Blanenská 1 a budovy
školy na ZŠ Blanenská1.
-zastupitelstvo projednalo
nabídky čtyř firem na výměnu
všech oken a vchodových dveří
na ÚMČ Brno – Jehnice a

-zastupitelstvo bere Zprávu
auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2012 a
ověření účetní závěrky
k 31.12.2012 na vědomí.
-zastupitelstvo souhlasí
s rozdělením hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Brno Jehnice
za rok 2012 tak, jak byla
předložena ředitelem školy.
-zastupitelstvo nemá
připomínky k příloze č. 3 OZV
č. 17/2011 Požární řád města
Brna – přehled zdrojů vody pro
hašení požárů na území města
Brna
-zastupitelstvo projednalo
zápisy č. 6/1998 z kontrolního
dne na stavbách ÚMČ Jehnice –
inženýrské sítě, protokol
z místního šetření ze dne
19.10.1999 a statické posudky na
poruchu stability svahu na ul.
Plástky I., tak jak je podala paní
Hrotková. Zastupitelstvo
rozhodlo, že tento bod se přesune
na příští jednání zastupitelstva a
pověřilo tajemníka, aby sdělil
žadatelce, aby podala svoji
žádost písemně a v této žádosti
přesně specifikovala, o co se
jedná.

-zastupitelstvo vydává
souhlas s rekonstrukcí chaty, dle
předloženého projektu na p.č.
530/2 v k.ú. Jehnice.

jednání s MČ Brno – Jih a
předložil na příštím jednání
zastupitelstva cenovou nabídku
na odkup těchto dýchacích
přístrojů.

-zastupitelstvo souhlasí se
smlouvou o neinvestičním
příspěvku mezi MČ Brno –
Jehnice a SRPŠ Blanenská a
pověřuje starostu jejím
podpisem.

Příští zasedání zastupitelstva se koná dne
15.05.2013 v 18:30 hod. na ÚMČ.

-zastupitelstvo nemá
námitek k obecně závazné
vyhlášce, kterou se mění a
doplňuje vyhláška Statutárního
města Brna č. 28/2005, o
stanovení podmínky
provozování taxislužby na území
města Brna, včetně důvodové
zprávy a doporučuje ji schválit
Zastupitelstvem města Brna
v podobě, v jaké byla
předložena.
-zastupitelstvo souhlasí s
Dohodou o ukončení platnosti
smlouvy ze dne 17.12.2012 mezi
MČ Jehnice a IKA Brno, s.r.o. a
pověřuje starostu k podpisu této
dohody
-zastupitelstvo souhlasí s
Dodatkem č . 1 ke smlouvě o
dílo ze dne 4.3.2013 mezi MČ
Jehnice a IKA Brno, s.r.o. a
pověřuje starostu k podpisu
tohoto dodatku.
-zastupitelstvo souhlasí s
uvolněním částky 403.000,-Kč
z přebytku hospodaření
minulých let na dofinancování
projektové dokumentace školky
před poskytnutím dotace
z prostředků JMK.
-zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 3 ze dne
09.04.2013.
-zastupitelstvo projednalo
nabídku odkupu movitého
majetku po zrušené JSDH Brno
– Přízřenice. Zastupitelstvo
rozhodlo, že tento bod se přesune
na příští jednání zastupitelstva,
kdy velitel JSDH Ing. Hudec
projevil zájem o 2ks dýchacího
přístroje zn. SATURN S.
Zastupitelstvo pověřilo
tajemníka, aby vstoupil do

Gratulujeme
V dubnu oslavila své narozeniny
paní Zdenka Kuchaříková.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu
jubileu a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Upozornění

Majitelé psů, kteří jste tak již
neučinili, uhraďte 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 1919225621/0100, variabilní
symbol 1341, do zprávy pro
příjemce uveďte jméno a adresu
majitele.
Dále opět upozorňujeme
chovatele psů na povinnost
okamžitého odstranění výkalů
při procházkách se svými pejsky.
Může se stát, že bude nutné
zvýšit poplatek za psy, abychom
pokryli náklady na úklid.
Na základě připomínek občanů
žádáme všechny o dodržování
klidu o nedělích a svátcích v naší
městské. Respektujme se
navzájem a dopřejme si alespoň
jeden den v týdnu na klidné
relaxování.

SAKO Brno, a.s.
Oznamuje, že od 1.4.2013 byla
realizována změna provozní
doby na sběrném středisku
odpadů Plástky. Změna byla
projednána a odsouhlasena OŽP
MMB. Ke změně provozní doby
se přistupuje z důvodu zlepšení
služeb pro občany města Brna.
Nová provozní doba:
Úterý 12:30 – 18:00
Pátek 12:30 – 18:00
Sobota 9:00 – 13:00
Ing. František Matejov
Vedoucí sběrných středisek odpadů

Řečkovický skauting včera
a dnes
Je nám ctí pozvat Vás, bývalé
členy řečkovických skautských
oddílů, přátele skautingu a
ostatní spoluobčany, kteří máte
zájem se dozvědět více o naší
činnosti, na akci s názvem
Řečkovický skauting včera a
dnes. Tak jsme nazvali nedělní
dopoledne 5. 5. 2013, které
chceme strávit společně s Vámi a
zavzpomínat na skautskou
činnost v Řečkovicích od roku
1945 až po současnost.
Akce začíná v 8 hodin ráno
v klubovně na ulici Prumperk 3.
Zde bude možno po celé
dopoledne navštívit klubovny,
kde si můžete prohlédnout
kroniky a fotografie z naší
činnosti. Ve farní herně bude
dále promítnuta prezentace
z historie řečkovického
skautingu v letech 1945 - 1948 a
1968 - 1970, a dále činnost
oddílů 16. střediska DUHA z let
1990 až po současnost. Pro
všechny návštěvníky platí také
pozvání do farní kavárny, kde
bude možnost si popovídat
s přáteli, které jste možná viděli
naposledy před desítkami let na
táboře.

Za všechny řečkovické skauty Vás
srdečně zvou
Češa Ulrich a Jirka Libus

STRÁŽNÍCI
ZACHRÁNILI ŽIVOTY 43
OSOBÁM
Z chodby
nevyzvednutý
jídlonosič, přeplněná poštovní
schránka, ale třeba i z vozidla
neodklizený
sníh.
Podcenit
některou takovou indicii není
radno. Za dveřmi bytu se totiž
může nacházet osoba, která svádí
nerovný boj se zdravotními
komplikacemi. Každá minuta
netečnosti okolí může být
osudová.
Oznámení o osobách, které
přestaly komunikovat s okolím,
na tísňové lince 156 neubývá, a
tak strážníci MP Brno i
několikrát
týdně
vyjíždějí
prověřit podněty volajících.
Cestu k převážně starším
osobám, které si nedokážou ve
svém bytě vlastními silami
pomoci, nezřídka komplikují

bezpečnostní zámky na dveřích.
Díky
speciálnímu
výcviku,
kterým procházejí
strážníci
z Jednotky operativního zásahu,
však vždy umí dotyčnou osobu
z úskalí vymanit a nezřídka
způsobem, při němž se až tají
dech. Také zásluhou výcviku pro
práci ve výškách strážníci
dokážou za pomocí slaňovacích
technik
překonat
prakticky
každou překážku a do chvíle, než
dorazí pracovníci záchranky, umí
osobě poskytnout okamžitou
první pomoc a další potřebnou
péči. Někdy je na počátku všech
problémů
jen
chvilková
nevolnost, jindy jde o vyčerpání
či dehydrataci a pád v některé
z místností je nevyhnutelný.
Umožňují-li to seniorovi, který
se ocitl ve svízelné situaci
pohybové schopnosti a bytové
dispozice, doporučuje se, aby se
pokusil přivolat si pomoc
například klepáním holí do
radiátoru.
Neocenitelnou
spolupráci
skýtají
strážníkům
všímaví
sousedé. S jejich vydatným
přispěním realizovaly hlídky MP
Brno v uplynulém roce 68
výjezdů, při kterých 43 osobám
strážníci zachránili život tím, že
s využitím zákonných oprávnění
vstoupili do bytu a umožnili
přístup zdravotníkům. Bohužel
v devíti případech bylo veškeré
vynaložené úsilí marné a lékař
konstatoval úmrtí.
Buďme prosím pozorní a
nepřehlížejme ve svých domech
byť i zdánlivé maličkosti. A
máme-li sebemenší pochybnost,
že něco není v pořádku, volejme
v kteroukoli denní dobu linku
156.
Pavel Šoba, MP Brno

DMS na pomoc chovu
brněnských ledních
medvědů
Zoologická
zahrada
odstartovala dárcovské DMS na
podporu
chovu
brněnských
ledních medvědů. Rozhodla se
tak vyhovět žádostem veřejnosti
o sbírku na obnovu výběhu
ledních medvědů a dát možnost
všem příznivcům a fanouškům
finanční pomoci. DMS ve tvaru
zoobr mohou lidé posílat na číslo

87 777, cena DMS je 30,- Kč a
Zoo Brno z této částky obdrží
27,- Kč, více informací najdete
na www.darcovskasms.cz.
Současný výběh pro lední
medvědy byl slavnostně otevřen
v roce 1959 původně pro
medvědy hnědé a lední medvědi
ho obývají teprve necelých deset
let. Má plochu 500 m2, bazén o
ploše 50 m2 a medvědí pár Umca
a Cora v něm letos odchovávají
již druhá medvíďata během šesti
let. Expozičně pro návštěvníky je
však zastaralý. Existuje zatím jen
model budoucí podoby výběhu
ledních medvědů, který by měl
navazovat
na
voliéru
kamčatských orlů a společně
s expozicemi tuleňů, severských
jeřábů a husí tvořit ucelený
komplex. Předpokládané náklady
na rekonstrukci činí více než 200
milionů korun. Jen samotný nový
bazén se samočisticí technikou
tvoří téměř polovinu všech
nákladů.
Jakákoliv
dílčí
rekonstrukce by byla nákladná a
nehospodárná. Přesto plánuje
zoologická zahrada v letošním
roce úpravu betonových stěn
výběhu a instalaci modernějšího
kamerového systému. Další
skutečností, proč jsou veškeré
práce na výběhu problematické,
je paradoxně samotný úspěšný
chov ledních medvědů. Od roku
2005 je samice Cora březí nebo
je matkou. V takovém období je
stěhování do jiné zoologické
zahrady téměř nemožné a pro
rekonstrukci naopak nezbytné.
Monika Brindzáková
tisková mluvčí Zoo Brno
725 505 376
brindzakova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Zoo Brno – květen
Kurz fotografování v zoo Brno
– Nikom
V sobotu 18.5. 2013 od 9.00
hodin pořádá společnost NICOM
ve spolupráci s naší zoologickou
zahradou praktický kurz
fotografování zvířat, na kterém
Vás povede zkušený fotograf v
této oblasti.

Ing. Tomáš Dvořák, dvorak@zoobrno.cz,
tel.: 546 432 336

Zvířátka také nekouří

18.5.2013

Zvířátka také nekouří – světový
den bez tabáku, Brno zdravé
město

Ing. Tomáš Dvořák, dvorak@zoobrno.cz,
tel.: 546 432 336

Canon zoom

25.5.2013
Canon zoom – vzdělávací akce
Víte jak fotit zvířátka?

Ing. Mgr. Lenka Bochníčková,
bochnickova@zoobrno.cz,
tel.: 546 432 314

OTEVÍRACÍ DOBA ZOO
Otevírací doba Zoo Brno v
měsíci květnu: denně od 9.00 –
18.00 hod.
Pokladny se uzavírají v 17.00
hod.

Zoologická zahrada města Brna,
příspěvková organizace
U Zoologické zahrady 46
635 00 Brno

Hledám 2 talenty
na pomoc
s vedením kanceláře.
Volejte 606 534 593,
Erika Gendráčová.
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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