
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 19.6.2013 proběhlo 167. 
zasedání zastupitelstva 

-zastupitelstvo projednalo 
dopis pana Prokeše týkající se 
dovedení vody ke skruži u 
vchodu na hřbitově. Tajemník 
informoval zastupitelstvo, že dle 
informace ze správy hřbitovů 
města Brna, je tato voda již do 
daného místa dovedena a 
funkční. 

-byla projednána 
připomínka místopředsedy 
představenstva Bytového 
družstva Zámezí, pana Ing. 
Ondřeje Crháka, který požaduje 
sečení pozemku p.č. 318/1 v k.ú. 
Jehnice, ul Zámezí. Tajemník 
informoval zastupitelstvo, že 
tento pozemek je ve vlastnictví 
Statutárního města Brna a není 
svěřen městské části Brno – 
Jehnice. Na základě dohody 
s odborem správy majetku 
Magistrátu města Brna, zajistí 
tento odbor v letošním roce 
sečení předmětného pozemku a 
městská část Brno – Jehnice 
bude v mezidobí usilovat o 
svěření předmětného pozemku 
do své správy. 

-v návaznosti na dotaz na 
změny územního plánu v 
katastru Jehnice informoval 
starosta zastupitele o sdělení 
vedoucí odboru územního 
plánování Mgr. Ing. Kateřiny 
Leopoldové o postupu 
schvalovacího procesu našich 
požadavků. Zastupitelstvo města 
Brna č. Z6/024 svým 
rozhodnutím ze dne 14.05.2013 
nedoporučilo změnu územního 
plánu v Jehnicích. Zastupitelstvo 
zásadně nesouhlasí s tímto 
postupem, který se opírá pouze o 
rozhodnutí zastupitelstva MČ 
Brno – Řečkovice a Mokrá Hora 
na údajně malou kapacitu a 
problémy s provozem na ul. 
Tumaňanova. Orgány města 
Brna vůbec nepřihlížejí k námi 
provedeným hlukovým měřením 
a odborným posudkům, které 

nechala zpracovat městské část 
Jehnice. Zastupitelstvo MČ Brno 
– Jehnice pověřilo starostu 
důrazným rozporováním těchto 
rozhodnutí, která blokují další 
rozvoj Jehnic.  

-zastupitelstvo projednalo 
umístění dopravního značení na 
ul. Meziboří (od hřbitova 
směrem na Rakovec) a nepřijalo 
v této věci žádné usnesení. 

-zastupitelstvo schvaluje 
částky, které navrhl předseda 
kulturní komise pan Milan 
Pernica z limitu určených na 
kulturu vyhrazených ve 
schváleném rozpočtu na rok 
2013 na hody - Zakoupení šátků 
pro stárky za částku 6.000,-Kč, - 
Smlouva s hudební skupinou 
Legruti na částku 27.000,-Kč a 
pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 

-zastupitelstvo schvaluje 
navýšení rozpočtu o částku 
30.000,-Kč pro kulturní komisi 
na pronájem pódia na hody 2013 
z přebytků hospodaření 
minulých let. 

-zastupitelstvo pověřilo 
předsedu kulturní komise, aby na 
příští jednání zastupitelstva 
předložil návrh programu včetně 
finančního zabezpečení hodů 
2013. 

- ing. Hrda přislíbil, že na 
příštím jednání zastupitelstva 
doloží statický posudek k žádosti 
Ing. Hrotkové na opravu 
narušené opěrné zídky. 

-zastupitelstvo projednalo 
dodatek č. 4. mezi MČ Jehnice a 
Telofónica Czech Republic, a.s. 
na pronájem části budovy č.p. 54 
v Brně – Jehnicích na ul. 
Blanenská. Zastupitelstvo 
navrhlo, aby součástí tohoto 
dodatku bylo zvýšení částky za 
pronájem o 5.000,-Kč/čtvrtletí. 
Tato částka, o kterou je nájemné 
zvyšováno, odráží inflaci za 
dobu platnosti nového dodatku. 

-zastupitelstvo projednalo 
návrh na stálé vyvěšení vlajky na 
budově úřadu a rozhodlo 

vyvěšovat vlajku na budově 
úřadu jen v dny dané zákony ČR. 

-zastupitelstvo projednalo 
konečný návrh smlouvy se 
společností Pramos na výměnu 
oken v budově úřadu MČ Brno – 
Jehnice. Z předložených variant 
se zastupitelstvo rozhodlo pro 
variantu č. 2 a pověřilo starostu 
podpisem smlouvy. 
Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby se společností 
Pramos projednal možnost 
získání dotace na výměnu těchto 
oken z dotačního programu 
Zelená úsporám. 

-zastupitelstvo uvolňuje 
částku 20.000,-Kč ze svého 
rozpočtu pro mateřskou školku 
obce postiženou povodněmi 
v roce 2013, kterou starosta 
městské části Brno – Jehnice 
vytipuje. Zastupitelstvo pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o 
finanční pomoci.  

-zastupitelstvo neschvaluje 
finanční podporu ve výši 
30.000,-Kč na výměnný zájezd 
Brno – Jehnice a Kaunas – 
Aleksotas.  

-zastupitelstvo projednalo a 
neschvaluje přespádování potoka 
na náměstí 3. května v Jehnicích. 
Nejdříve musí dojít k vyčištění 
koryta potoka a poté se počká 
rok, zda se bude koryto zanášet 
sedimenty. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídky na výměnu kotlů 
v budově ÚMČ Jehnice a 
odkládá tento bod na jednání 
příštího zastupitelstva a pověřuje 
tajemníka, aby prověřil možnost 
dotace z dotačního programu 
Zelená úsporám. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4 ze dne 
12.06.2013. 

-zastupitelstvo bere na 
vědomí zprávu o zjištěních 
z výkonu interního auditu a 
finanční kontroly a pověřilo 
tajemníka úpravou vnitřní 
legislativy ve spolupráci se 
společností HZ Brno spol. s r.o., 
která provedla interní audit a 
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finanční kontrolu a aby na 
jednání příštího zastupitelstva 
sdělil, které konkrétní vnitřní 
legislativy se to týká. 

-zastupitelstvo projednalo 
Smlouvu na dodávku prací a 
služeb mezi společností HZ 
Brno, spol. s r.o. a městskou 
částí Brno – Jehnice a překládá 
tento bod na jednání příštího 
zastupitelstva, kdy tato smlouva 
bude doplněna v bodě II. 
Předmět smlouvy o písmeno b), 
kde bude určeno, že závěry a 
výsledky kontroly musí být 
konkrétní, jaká opatření se musí 
provést a že společnost HZ Brno, 
spol. s r.o. se bude spolupodílet 
na aktualizaci těchto předpisů. 

-zastupitelstvo projednalo a 
souhlasí s žádostí ředitele školy 
Mgr. Kotyzy o navýšení 
rozpočtu na údržbu školy v Brně 
– Jehnicích, Blanenská 1 ve výši 
170.000,-Kč + DPH na 
provedení nátěrů na budově 
školy s tím, že ředitel školy 
upřesní způsob provedení nátěrů. 
Další zasedání zastupitelstva se konalo 
dne 17.07.2013 v 18:30 hod. na ÚMČ. 
 

Gratulujeme 
V červenci oslavila své narozeniny 
paní Božena Homolková. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 

Program „Hody 
2013“ 
Pátek 6.9.2013 
17:00 Stárci zvou na hody 
19:00 – 24:00 Zábava se 
skupinou Kentaur 
Sobota 7.9.2013 
9:00 Mše svatá v atriu školy 
13:00 Průvod stárků po obci 
16:00 Předání hodového 
práva, zahájení hodů 
16:30 Česká beseda 
17:00 Hrají Legrúti 
20:30 Moravská beseda 
23:00 Ohňostroj 
2:00 Zakončení hodů 
Neděle 8.9.2013 
14:00 turnaj v malé kopané 
 

Zoo Brno – srpen 
Oslavy 60. výročí 
otevření ZOO BRNO 
Zoologická zahrada města 
Brna slaví letošní rok v 
srpnu 60.výročí otevření a 
při této příležitosti 
pořádáme oslavy pro naše 
návštěvníky. 
31.8. a 1.9.2013 proběhnou 
oslavy 60. výročí, 
nachystán bude bohatý 
program jak pro děti, tak 
pro dospělé, seniory i 
juniory. 
Můžete se těšit na 
významné osobnosti, 
soutěže, komentované 
krmení, kouzelnické 
vystoupení a mnoho 
dalšího. 
 
 
 

Pomozte chovu brněnských 
ledních medvědů 
SMS ve tvaru DMS 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. 
Pro zasílání větších částek i ze 
zahraničí je zřízen účet číslo - 
256 993 800/0300 Děkujeme 
ZOO BRNO 
Děkujeme za každou DMS. 

Zoologická zahrada města Brna, 
příspěvková organizace 

U Zoologické zahrady 46, 635 00 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, Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč  
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