
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 18.12.2013 proběhlo 172. 
zasedání zastupitelstva 

-před zahájením zasedání 
zastupitelstva proběhlo Veřejné 
shromáždění občanů v jídelně ZŠ 
Blanenská 1. 

Starosta seznámil občany s 
regulací Jehnického potoka. 
Financování celé úpravy šlo 
z rozpočtu MMB a tato akce byla 
provedena jako součást výstavby 
dešťové kanalizace na Ořešíně. 
Žádné finanční prostředky přes MČ 
Jehnice nešly.  

Dále seznámil občany 
s dokončením opravy kříže na ul. 
Blanenská a se záměrem provést 
rekonstrukci Božích muk za 
Jehnicemi směrem na Lelekovice. 
Upozornil, že tato Boží muka jsou 
památkově chráněna a opravovat se 
začnou odbornou firmou, až po 
schválení opravy památkovým 
úřadem. 

Jako poslední věc sdělil 
občanům, že došlo k dokončení 
projektové dokumentace na 
výstavbu nové mateřské školky 
v Jehnicích a bude požádáno o 
stavební povolení. 

Přítomní občané přednesli 
následující připomínky: 

p. Polák – požádal, zda by bylo 
možné hrát před hlášením místního 
rozhlasu opět hudbu místo gongu. 
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka, 
aby sjednal nápravu 

pí. Matulová – požádala 
zastupitelstvo, zda by mohlo 
apelovat na občany, aby více třídili 
domovní odpad. Zastupitelstvo 
pověřilo pana Ing. Pekaře (předsedu 
redakční rady Jehnických listů), aby 
na téma třídění odpadů uveřejnil 
článek v JL a tyto články aby se 
alespoň dvakrát do roka opakovaly. 

pí. Menšíková – upozornila, že 
občané Jehnic chodí venčit své psy 
na louku na konci ul. Planinka. 
Upozornila, že na tuto louku si chodí 
hrát děti z místní mateřské školky. 
Zastupitelstvo pověřilo pana Ing. 
Pekaře (předsedu redakční rady 
Jehnických listů), aby v Jehnických 
listech upozornil občany na tuto 
skutečnost a požádal je, aby své psy 
chodili venčit jinam. 

p. Stehlík – vznesl dotaz, jak to 
bude s chodníky na místním 
hřbitově. Starosta mu sdělil, že pan 
Přemysl Veselý přislíbil tyto 
chodníky přeasfaltovat. Starosta 
projedná provedení těchto prací 
v jarních měsících. 

p. Flódr – upozornil, že při 
vjezdu na ul. Sousední není vidět 
tabule s názvem ulice, jelikož jsou 
před ní postaveny kontejnery na 
třídění odpadu. Zastupitelstvo 
pověřilo tajemníka sjednáním 
nápravy. 

Ing. Hudec – upozornil na 
černou skládku v remízku nahoře na 
ul. Plástky směrem a arboretu. 
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka 
likvidací této černé skládky. 

 
-zastupitelstvo projednalo 

doplněnou nabídku firem PRAMOS 
a.s. a IDEAL OKNO s.r.o. a 
schvaluje nabídku firmy PRAMOS 
a.s. na výměnu vchodových dveří do 
budovy ZŠ Blanenská 1 v Jehnicích 
za celkovou částku 97.082,-Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídky firem MAGIC studio s.r.o., 
ART-JAZZ, spol. s r.o. a 
MORAVIACHEM Abrasives s.r.o. 
na nové ukazatele ulic v MČ Brno – 
Jehnice a schvaluje nabídku firmy 
MAGIC studio s.r.o. v celkové 
částce18.720,-Kč bez DPH a 
pověřuje tajemníka podpisem 
objednávky. 

-zastupitelstvo schvaluje 
objednávku na profesionální 
ozvučení koncertní části vánočního 
koncertu za celkovou částku 3.000,-
Kč. 

-zastupitelstvo schvaluje Dohodu 
o podmínkách výkonu státní správy 
mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno 
– Královo Pole na rok 2014. 

-zastupitelstvo projednalo a 
schvaluje odúčtování zmařených 
investic na pokyn auditora. Jedná se 
o investice, které byly připravovány 
a nebyly realizovány: 

a) Zpracování projektové 
dokumentace pro povolení akce 
„Jehnice, ul. Sousední DOPRAVNÍ 
PRÁH“ v celkové částce 6.000,-Kč 

b) Akce Rekonstrukce 
víceúčelového venkovního hřiště na 

pozemky p.č. 7/1 Brno – Jehnice, 
klubovna část přípojky kanalizace, 
vody a plynovod v celkové částce 
20.000,-Kč 

c) Akce zpracování projektu pro 
realizaci stavby přípojka elektro pro 
klubovnu na p.č. 7/1 v celkové 
částce 3.000,-Kč 

d)Akce bezpečnostní řešení 
včetně připojení s HZS klubovna na 
p.č. 7/1 v celkové částce 4.500,-Kč 

e) Akce projektová dokumentace 
na stavbu klubovny na p.č. 7/1 
v celkové částce 35.700,-Kč. 

-zastupitelstvo schvaluje 
dodávku a montáž nerezové stříšky 
na komín na budově úřadu MČ 
v celkové částce 4.180,-Kč a bere na 
vědomí, že současně bude uhrazeno 
připojení této stříšky k hromosvodu 
(není součástí dodávky stříšky). 

-zastupitelstvo souhlasí 
s Dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě 
ze dne 11.12.2008 na pronájem části 
pozemků na „Stavbu víceúčelového 
sportovního areálu“ a pověřuje 
místostarostu MUDr. Rinchenbacha 
podpisem tohoto dodatku. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9 ze dne 
18.12.2013. 

-zastupitelstvo schvaluje Návrh 
příjmů, které město Brno postoupí 
v roce 2014 do rozpočtu městské 
části Brno – Jehnice a to ve výši 
5,577.000,-Kč a vlastní příjmy ve 
výši 495.000,-Kč. Zastupitelstvo 
schvaluje Návrh rozpočtu na rok 
2014 v celkové výši 6,072.000,-Kč. 

 
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
12.02.2014 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

Gratulujeme 
V lednu oslavili své narozeniny paní 
Danuška Klepárníková, paní Jarmila 
Srněnská a pan Miroslav Polák. 
Jménem celé obce všem srdečně 
blahopřejeme k životním jubileům a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 

Ostatky 
SDH Brno-Jehnice pořádá v sobotu 
1.3.2014 od 14:00 tradiční průvod 
masek po naší městské části a poté 
od 20:00 v restauraci “Na staré” 
Ostatkovou zábavu. K tanci hraje 
skupina 4 PSI. 

 

Leden 
2014 

Leden 2014 Ročník 12 Číslo 1 Běžné č. 117        
 



 

SCHVÁLENÝ rozpočet MČ Brno - Jehnice 2014 
VÝDAJE ROK 2014 

Opravy a údržba komunikací (letní - zimní) 250 000,00 Kč 
Úklid chodníků zimní 162 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení 10 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek - Sokol Jehnice 100 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek SDH - činnost s mládeží 30 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek - chovatelé 10 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost klubu důchodců 60 000,00 Kč 
Příspěvek na obědy pro důchodce 10 000,00 Kč 
Opravy sakrálních památek 90 000,00 Kč 
Dotace ZŠ Blanenská - provoz 1 592 000,00 Kč 
Jehnické listy 60 000,00 Kč 
Kultura 150 000,00 Kč 
Dary k životnímu jubileu 7 000,00 Kč 
Sběr a svoz komunálního odpadu 4 000,00 Kč 
Likvidace černých skládek 20 000,00 Kč 
Údržba veřejné zeleně 150 000,00 Kč 
Dotace PO (účelová  - provoz zásahové jednotky) 75 000,00 Kč 
Odměny zastupitelstvo 525 000,00 Kč 
Sociální pojištění zastupitelstvo 125 000,00 Kč 
Zdravotní pojištění zastupitelstvo 50 000,00 Kč 
Odstupné 200 000,00 Kč 
Mzdy pracovníci ÚMČ 962 000,00 Kč 
Sociální pojištění 270 000,00 Kč 
Zdravotní pojištění  97 000,00 Kč 
Sociální fond 54 000,00 Kč 
Zákonné úrazové pojištění 7 000,00 Kč 
Dohody externí práce 90 000,00 Kč 
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové knihy/ 10 000,00 Kč 
Nákup DHDM 40 000,00 Kč 
Nákup materiálu - kancelářský materiál 40 000,00 Kč 
Vodné, stočné 6 000,00 Kč 
Plyn 60 000,00 Kč 
Elektrická energie 140 000,00 Kč 
Telefony, internetové služby Mobily 75 000,00 Kč 
Poštovné 3 000,00 Kč 
Ceniny, kolky 2 000,00 Kč 
Bankovní poplatky 20 000,00 Kč 
Pojištění budovy MČ 44 000,00 Kč 
Školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 
Nákup ostatních služeb (auditor, razítka, klíče apod.) 130 000,00 Kč 
Opravy a údržba majetku ÚMČ 50 000,00 Kč 
Programové vybavení 10 000,00 Kč 
Cestovné 6 000,00 Kč 
Občerstvení 7 000,00 Kč 
Smlouvy o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole 72 000,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 192 000,00 Kč 
CELKEM 6 072 000,00 Kč 
  PŘÍJMY ROK 2014 
Účelová dotace ze státního rozpočtu 447 000,00 Kč 
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB 4 893 000,00 Kč 
Účelová dotace na činnost PO 75 000,00 Kč 
Účelová dotace na úklid chodníků  162 000,00 Kč 
Poplatek pes 24 000,00 Kč 
Pronájem zahrádky 3 000,00 Kč 
Pronájem VSJS 29 000,00 Kč 
Úroky 3 000,00 Kč 
Služby MŠ Hatě a 1 pol. MŠ Tumaň. věcné náklady 140 000,00 Kč 
Pronájem ostaní nem. ZŠ Blanenská 296 000,00 Kč 
Zapojení přebytku minulých let 0,00 Kč 
CELKEM 6 072 000,00 Kč 
   

V sobotu 8.3.2014 od19:00hod 
pořádá SRPŠ Jehnice 

ve spolupráci s ÚMČ Brno – 
Jehnice 

Ples Základní školy 
Jehnice 

Vstupenky v ceně 270,- Kč jsou 
v prodeji v kanceláři školy od 4. 

Února 2014 (rezervace na tel. Čísle 
541237285) 

V neděli 9.3.2014 od 14:00 
následuje 

Dětský karneval 
Tříkrálová sbírka - výzva 

Letošní dvakrát avizovaná Tříkrálová 
sbírka pro oblastní charitu se nakonec 
neuskutečnila vůbec. Z Jehnic se poprvé 
v historii vrátily pokladničky zcela 
prázdné. Letošní neúspěch už napravit 
nelze, neboť výběr je vždy časově 
limitován, ale můžeme se lépe připravit 
na příští rok. 
Co chybí, jsou ochotné ruce. Proto již 
s předstihem prosíme všechny ochotné 
zapojit se v příštím roce – malé i dospělé 
- aby se laskavě přihlásili organizátorovi 
této sbírky Ing. Jiřímu Hudcovi 
(tel:723684976). Může jít o pomoc při 
sbírce pouze v části obce. Další dobré 
nápady a ochota pomoci je vítána. 
Možná společně vymyslíme i jiný 
způsob zajištění této akce a navážeme na 
letos přetrženou tradici. 
V letošním roce bylo v Tříkrálové 
sbírce, jejíž výtěžek má pomoci zejména 
lidem v nouzi, postiženým, nemocným a 
seniorům, vybráno rekordních 82 
milionů korun. 
BURANTEATR 
Kounicova 22, Brno, rezervace 
vstupenek – www.buranteatr.cz 
nebo tel.: 774 492 131 
  1. 2.  19.30 Obraz 
  2. 2.  19.30 Pán s kaméliemi 
  4. 2.  19.30 Skleněný zvěřinec 
  6. 2.  19.00 Pan Polštář 
  7. 2.  19.30 Amazonie 
  8. 2.  19.30 Můj romantický příběh 
17. 2.  19.30 Listopad 
21. 2.  19.30 39 stupňů – premiéra 
25. 2.  19.30 39 stupňů 
26. 2.  19.00 Pan Polštář 
27. 2.  19.30 Pravé Poledne 
 

Vydává Městská část Brno – Jehnice. 
Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), 
PhDr. Miroslava Menšíková, Prof. Karel 
Stránský, Václav Šicha. Adresa: Redakce 
časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 
621 00 Brno, tel.:541 237 425, fax.:541 237 
157 IČO 00225983. www.brno-jehnice.cz. 
Vychází 4x ročně. Příloha 12 x ročně. Číslo 
1vydáno dne 30.1.2014 v Brně. Sazba a tisk 
redakce. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. 
Registrováno MK ČR E 14179 

tel:723684976
http://www.buranteatr.cz/
http://www.brno-jehnice.cz/

	Gratulujeme
	Ostatky

	Leden

