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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 17.7.2013 proběhlo 168. zasedání
zastupitelstva
-zastupitelstvo projednalo žádost
o vyjádření Magistrátu města Brna,
majetkového odboru k záměru
prodeje části pozemku p.č. 500 v k.
ú. Jehnice paní Mgr. Štikové a
žádost manželů Pjajčíkových o
prodej části pozemků p.č. 500 a
489/1 v k.ú. Jehnice a potvrzuje své
stanovisko ze 129. zasedání
zastupitelstva ze dne 21.10.2009.
Zastupitelstvo doporučuje dodržet
dohody a smlouvy mezi
Magistrátem města Brna a paní Mgr.
Štikovou a manžely Pjajčíkovými.
-pan Pernica upozornil na
zrezivělou ceduli se znakem Jehnic
na příjezdu od Lelekovic.
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka
zajištěním opravy této cedule.
-Ing. Hrda upozornil na rostoucí
trávu mezi vozovkami a obrubníky.
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka
zajištěním pokosu této trávy.
-předseda kulturní komise
předložil návrh programu a rozpočet
na Hody 2013.
-zastupitelstvo pověřilo starostu
jednáním s provozovateli restaurace
na Staré a Obecní dům o
podmínkách provozu restaurací a
stánků na hodech 2013, kdy ceny
prodávaného občerstvení se v době
hodů nezvýší o více jak 10%,
restaurace zajistí na své náklady 4 ks
mobilních WC a zajistí si na své
náklady postavení stánků
s občerstvením. Zastupitelstvo
rozhodlo, že pokud provozovatelé
restaurací splní tyto podmínky,
nebude umožněno nikomu dalšímu
prodávat občerstvení v průběhu
hodů 2013.
-zastupitelstvu byl předložen
statický posudek na Opěrnou zeď
manželů Hrotkových. Zastupitelstvo
se rozhodlo odložit rozhodnutí na
příští jednání z důvodu prostudování
doloženého statického posudku.
Zastupitelstvo schvaluje částku
5.000,-Kč + DPH na úhradu
Statického posudku.
-zastupitelstvo souhlasí
s dodatkem č. 4. mezi MČ Jehnice a
Telofónica Czech Republic, a.s. na
pronájem části budovy č.p. 54

v Brně – Jehnicích na ul. Blanenská
tak, jak byla předložena a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
-zastupitelstvo projednalo návrh
na výměnu kotlů v budově úřadu a
vybralo nabídku firmy Michal
Hrnčíř s.r.o. za konečnou částku
117.320,-Kč včetně DPH.
-zastupitelstvo schvaluje
rozpočtové opatření č. 5 ze dne
09.07.2013.
-zastupitelstvo schvaluje návrh
dohody o centralizovaném nákupu
na dodávku energií na roky 20142015
-zastupitelstvo schvaluje
smlouvu na dodávku prací a služeb
mezi společností HZ Brno, spol.
s r.o. a městskou částí Brno –
Jehnice na provedení interního
auditu a finanční kontroly.

-zastupitelstvo projednalo dopis
1. náměstka primátora statutárního
města Brna Ing. Roberta Kotziana,
Ph.D. o možnosti navrhnout
doplnění v MHD nad rámec rozsahu
schváleného Zastupitelstvem města
Brna na rok 2013 a nemá žádné
návrhy na doplnění MHD na rámec
rozsahu schváleného
Zastupitelstvem města Brna na rok
2013, které by městská část hradila
ze svého rozpočtu.
-zastupitelstvo schvaluje
vyplacení již schválené částky ve
výši 10.000,- členům SDH jako
odměnu při čištění Jehnického
potoka před loňskými oslavami
výročí Jehnic a pověřuje tajemníka
podpisem dohod o provedení práce.
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne
04.09.2013 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Vážení spoluobčané,

dodržujte zásady odběru vody na
jehnickém hřbitově dle níže
citovaného dopisu: „obracím se na
Vás se žádostí ve věci zajištění
zvýšení dohledu (v součinnosti
s MP), na veřejném pohřebišti
v Brně-Jehnicích, a sice z důvodu
četného neoprávněného odběru
vody. Voda je určena pouze pro
potřebu řádných nájemců hrobových
míst. Ve skutečnosti dochází často
k plnění a odnosu (odvozu) barelů
s vodou mimo pohřebiště. Vzhledem
k této skutečnosti se extrémně
zvedla spotřeba vody a v případě
setrvání tohoto stavu bude naše
organizace nucena výrazně omezit
její dodávku.
Ing. Marek Šamšula Správa hřbitovů města
Brna“

SENIOR
LINKA
BEZPEČÍ MP BRNO

Důvěřuj, ale prověřuj, praví
jedna dobře míněná rada. Co
dělat, když se ozve zvonek a za
dveřmi stojí člověk domáhající se
vstupu dovnitř s tvrzením, že je z
plynárny, elektrárny, vodárny
nebo ze sociálního odboru?
Případů, kdy důvěřivost zejména
seniorů pomůže podvodníkům k
laciné „kořisti“, není zrovna málo.
Možností, jak vyzrát na lidi
s nekalými úmysly je přitom
dostatek. Od viditelných pomůcek
typu domovních řetízků, až po ty,
které se obejdou bez pořizovacích
nákladů. K těm patří tzv. Senior
linka bezpečí Městské policie Brno,
kterou před několika lety uvedli do
provozu strážníci odboru prevence.
Na tel. lince 541 248 844 jsou každý
pracovní den (po-čt 7.30–17.00, pá
7.30–14.30)
připraveni
podat
občanům
informace
o
tzv.
neobjednaných službách. Pokud vám
tedy u dveří zazvoní neznámá osoba
tvrdící, že jde vykonat konkrétní
činnost, zjistěte si její totožnost a
číslo průkazu a ihned vytočte výše
uvedené číslo a strážníci Vám
obratem v databázi MP Brno ověří,
zda dotyčný figuruje na seznamu
pracovníků dané firmy. Tak budete
mít jistotu. Půjde-li o podvodníka,
ten zpravidla zmizí okamžitě, jak
zjistí, že si jím uváděné údaje
ověřujete. Pokud k tomu dojde,
oznamte prosím veškeré Vám známé
údaje k jeho osobě bez otálení na

tísňovou linku 156. Raději
vylučte nedorozumění, než
byste riskovali, že se obětí
případného
podvodníka
stanete Vy nebo někdo
jiný.
Více informací o Senior
lince bezpečí, ale i vzory
průkazů
pracovníků
vybraných institucí, najdete
na
www.mpb.cz,
v
Poradenském centru MP
Brno na Křenové ulici 4
nebo na tel.: 544 252 617.
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Výstava Pohádkové
krajinky ze
sukulentních rostlin

SRBSKÁ 53, BRNO
pořádá

Výživová akademie aneb Jídlo jako radost

základy výživy pro naše tělo * jak se orientovat v
etiketách na jídle * jak uvařit rodině kvalitně a rychle *
jak se dobře najíst a nemuset mít výčitky * jak upravit
váhu a následně si ji udržet * jak se stravovat při/po
sportu, třeba když přijdete z fitka * ukážeme Vám jídlo,
se kterým si můžete vylepšit svoji váhu, zdraví i kondici
aniž byste museli do fast foodu nebo obchodu

Každé úterý od 17:30 hod
Lekce 1 - proteiny
Lekce 2 - voda a pitný režim
Lekce 3 - co je to metabolismus?
Lekce 4 - sacharidy, cukr
Lekce 5 - tuk a porce jídla
Lekce 6 - glykemický index a nakupování
Lekce 7 - vláknina a játra
Lekce 8 - detoxikace organismu a střevo
Lekce 9 - jídlo mimo dům a éčka
Lekce 10 - stres a pohyb
Lekce 11 - zdravé srdce
Lekce 12 - dlouhodobé udržení a zdravá snídaně
- závěrečná oslava
BÝT V KONDICI SE VYPLATÍ
Prázdninová cena: 1480, 3x zdravé jídlo vč.
Volejte: 606 534 593.

se koná od 27. září do 6.
října 2013 denně 10 až 18
hodin, a to v Brně,
Zahradní centrum
Čtyřlístek, Bystrcká 40,
Brno Bystrc. (Z centra
Brna směr Bystrc, ZOO,
sjet k OBI, hned vedle je
Zahradní centrum
Čtyřlístek, nejbližší zastávka MHD
je Kamenolom, tram. 1, 3 a 11.)
K vidění bude kolem 200 exponátů
tvořených společenstvími
sukulentních rostlin v miskách z
přírodního kamene nebo v
keramických objektech všemožných
tvarů. Ozdobou podzimní výstavy
budou květy živých kamenů mnoha
druhů, tygřích tlamiček a dalších
kosmatcovitých sukulentů z Jižní
Afriky.

Jaroslav Honc

Vážení přátelé,
dovolte,
abychom
Vás
co
nejsrdečněji pozvali na oslavy 60.
výročí
otevření
Zoologické
zahrady města Brna, které se
uskuteční
v sobotu 31. srpna a v neděli 1.
září 2013. Sobotní slavnostní
program bude probíhat od 11:00
do 18:00 na pódiu v Dětské zoo.
Budeme rádi, pokud přijmete naše
pozvání a tuto akci navštívíte.
Záštitu nad celými oslavami
převzal primátor Statutárního
města Brna Roman Onderka,
který se oslav také osobně
zúčastní.
Sobotní program je koncipován jako
den plný interaktivní zábavy a
soutěží v celém areálu zahrady. V

hlavním programu na pódiu u Dětské
zoo vystoupí moderátor Honza
Musil, zazpívají Roman Vojtek,
Laďa Kerndl a také herci Městského
divadla Brno. Vystoupí VUS
Ondráš, Železný Zekon, Duo In
Flamenus, taneční divadlo Mimi
Fortunae, soubor Komíňáček ,
Dětský sbor Brno, kouzelník a
pohádku zahraje divadlo Prkno. V
neděli budeme slavit s Unií
sportovních klubů Brno a nabídneme
návštěvníkům možnost setkat se se
sportovními osobnostmi a vyzkoušet
si jednotlivé sporty na vlastní kůži.
Proběhne společná autogramiáda
extraligových sportovců a křtiny
mláděte žirafy síťované za účasti
basketbalistů Ivany Večeřové a
Jiřího Okáče a primátora města Brna
Romana Onderky.
Monika Brindzáková
tisková mluvčí ZOO 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 !

"Mám zájem o koupi zahrádky
(možno i s chatkou) v KÚ Jehnice.
Volejte 724 093 498.
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