
 

Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 12.2.2014 proběhlo 173. 
zasedání zastupitelstva  

-starosta tlumočil 
požadavek obyvatel ulic Meziboří 
a Půlkrábkova na osvětlení 
průchodu mezi těmito ulicemi. 
Starosta konzultoval osvětlení 
s provozovatelem veřejného 
osvětlení společností TSB, kde se 
dohodli, že dojde k výměně 
stávajícího stožáru na ul. Meziboří 
na 8 metrový stožár a přidá se na 
něj další světlo směrem na 
průchod mezi ulicemi. 
Zastupitelstvo schvaluje částku 
20.000,-Kč na tuto akci. 

-starosta seznámil 
zastupitele se Stanoviskem 
k žádosti o individuální podporu 
z rozpočtu Jihomoravského kraje 
pro projekt „Mateřská škola 
Jehnice, ul. Blanenská 1“. Odbor 
kanceláře hejtmana sdělil, že 
v roce 2013 Jihomoravský kraj 
nenalezl žádné finanční 
prostředky, z nichž by bylo možné 
uvedený projekt alespoň částečně 
podpořit a podané žádosti vyhovět. 

-starosta seznámil 
zastupitele s nájemní smlouvou 
mezi ZŠ a MŠ Brno Jehnice a 
bratry Rinchenbachovými o nájmu 
pozemku pod školou za částku 
100,-Kč/měsíc s jednoletou 
výpovědní lhůtou.  

-zastupitelstvo schvaluje 
nabídku firmy MARSTON-CZ 
s.r.o. na opravu božích muk za 
celkovou částku 98.615,-Kč včetně 
DPH, dále schvaluje smlouvu o 
dílo a plnou moc na jednání 
v řízení s příslušnými státními 
úřady, vykonáváním tím spojené 
správní úkony a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo a plné 
moci. 

 -zastupitelstvo schvaluje 
příspěvek ve výši 5.000,-Kč na 
organizaci dětského karnevalu 
konaného dne 9. 3. 2014 
v tělocvičně ZŠ v Jehnicích a 
pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o neinvestičním 
příspěvku z rozpočtu MČ. 

-zastupitelstvo nemá 
námitek k návrhu obecně 
závazných vyhlášek města Brna č. 

12/2011, č. 15/2005 ve znění 
obecně závazné vyhlášky č. 
27/2005, č. 20/2001, č. 15/2007  a 
č. 17/2011 ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 9/2013. 
Zastupitelstvo požaduje 
doplnění návrhu obecně závazné 
vyhlášky města Brna č. 21/2009 o 
pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích 
následovně: 
Příloha č. 1 VYMEZENÍ 
PROSTORŮ PRO VOLNÝ 
POHYB PSŮ - doplnit: na konci 
ul. Plástky směrem na Lelekovice 
Příloha č. 2 VYMEZENÍ 
PROSTORŮ, KAM JE VSTUP 
SE PSY ZAKÁZÁN - doplnit:  
Sportovní hřiště za školou, dětské 

hřiště na ul. Meziboří, volejbalové 
a tenisové kurty pod náměstím, na 
hřbitově 

-zastupitelstvo, jako 
zřizovatel, souhlasí s uzavřením 
 partnerské smlouvy bez finanční 
účasti na projektu statutárního 
města Brna „Město Brno zvyšuje 
kvalitu vzdělávání na základních 
školách“ pro ZŠ a MŠ Blanenská 1 
v Jehnicích. 

 -zastupitelstvo souhlasí 
se vzorem smlouvy o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku 
z rozpočtu MČ Brno – Jehnice 

-zastupitelstvo souhlasí  
s přenecháním části budovy 
(jednotlivých tříd a sociálního 
zařízení, včetně šaten) obč. 
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vybavenost (základní škola a 
mateřská škola) k dočasnému 
užívání třetí osobě na základě 
smlouvy o pronájmu části budovy 
od data 1.1.2014. 

 -zastupitelstvo schvaluje 
vzor smlouvy o nájmu části 
budovy (jednotlivých tříd a 
sociálního zařízení, včetně šaten) 
obč. vybavenost (základní škola a 
mateřská škola).  Smlouvy nájmu 
části budovy je oprávněna 
Základní a mateřská škola  
uzavírat od data 1.1.2014. 
Zastupitelstvo svůj souhlas 
s přenecháním části budovy 
podmiňuje tím, že toto přenechání 
nesmí narušit výuku v základní a 
mateřské  škole a Smlouva o 
nájmu části budovy bude vždy 
kontrasignována starostou MČ 
Brno – Jehnice. 

-zastupitelstvo souhlasí 
se vzorem smlouvy o nájmu části 
budovy (tělocvičny) v ZŠ a MŠ 
Brno – Jehnice 

-zastupitelstvo souhlasí s 
umístěním odkládací schrány pro 
doručovatele na Náměstí 3.května 
v Jehnicích vedle stávajících 
schránek na p.č. 46/1 a dodatečně 
souhlasí s umístěním současných 
dodávacích schránek na pozemku 
p.č. 46/1 nacházející se v Jehnicích 
na Náměstí 3.května. 

-zastupitelstvo nesouhlasí 
se zakoupením Tibetské vlajky a 
jejím následným vyvěšením. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s předloženými požadavky na 
nákup vybavení pro školní 
kuchyni a jídelnu v ZŠ a MŠ 
v Jehnicích tak, jak jsou uvedeny 
v dopise pro Odbor školství 
mládeže a tělovýchovy ze dne 
20.1.2014. 

-zastupitelstvo projednalo 
cenovou nabídku firmy JD 
ROZHLASY s.r.o. na doplnění 
místního rozhlasu a na pořízení 
nového zesilovače pro místní 
rozhlas v Jehnicích v celkové výši 
67.760,-Kč včetně DPH a 
rozhodlo přesunout tento bod na 
příští jednání zastupitelstva, po 
objasnění technických parametrů 
nabízeného zesilovače a dalších 
komponentů. 

-zastupitelstvo projednalo 
žádost o schválení účetní závěrky 

MŠ a ZŠ Blanenská 1, Brno – 
Jehnice za rok 2012 a rozhodlo 
přesunout tento bod na příští 
jednání zastupitelstva, kdy 
požaduje po řediteli školy, aby 
doložil nápravná opatření dle 
zprávy auditora. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2014 ze 
dne 5.2.2014. 

-zastupitelstvo schvaluje 
závěrečný účet (výsledek 
hospodaření) a účetní závěrku 
roku 2013 ÚMČ Brno – Jehnice. 

-zastupitelstvo souhlasí 
s podáním žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK na rok 
2014 ve výši 200.000,-Kč na 
částečnou úhradu za vypracování 
projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení na výstavbu 
Mateřské školy Jehnice, Blanenská 
1 bez nároku na finanční 
prostředky na stejný účel 
z rozpočtu statutárního města 
Brna. Zastupitelstvo souhlasí se 
spolufinancováním částečné 
dokumentace ke stavebnímu 
povolení na výstavbu Mateřské 
školy Jehnice, Blanenská 1. 
Zastupitelstvo bere na vědomí, že 
městská část plně odpovídá za 
závazky, vyplývající z případného 
nedodržení podmínek stanovených 
poskytovatelem účelových 
finančních prostředků. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu 
k podpisu žádosti o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK na rok 
2014 a k podpisu všech 
souvisejících dokumentů (např. 
smlouvy o poskytnutí dotace 
apod.) 

Příští zasedání zastupitelstva se 
koná dne 19.03.2014 v 18:30 hod. na 
ÚMČ. 

 

Gratulujeme 
V únoru oslavila své narozeniny 
paní Veronika Hudcová. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 
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Obecní rozhlas 
Pravidelná hlášení obecního 
rozhlasu budou každou středu od 
17.15 hod. a každou sobotu od 

10.00 hod. Pokud bude třeba 
vyhlásit aktuální zprávy, pak se 
tak stane kterýkoli den od 17.15 
hod. 
 
Majitelé psů 
Upozorňujeme majitele psů na 
povinnost uhradit 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 19-
19225621/0100, variabilní 
symbol 1341, do zprávy pro 
příjemce uveďte jméno a adresu 
majitele.  
Jelikož již nyní nastalo úplně 
jarní počasí, opět upozorňujeme 
chovatele psů na povinnost 
okamžitého odstranění výkalů 
při procházkách se svými pejsky. 
Dodržujte tuto zásadu i na louce 
nacházející se na konci ulice 
Planinka pod pilou. Ta je totiž 
častým cílem vycházek dětí naší 
základní a mateřské školy. 
 
Odpady 
Apelujeme na spoluobčany, aby 
třídili svůj domovní odpad, i 
když snížení poplatku za svoz 
odpadu nedosáhneme. Na třídění 
používejte k tomu určené 
kontejnery a sběrné středisko.  
S tím souvisí i problematika 
černých skládek. Pokud někde 
naleznete černou skládku, 
nahlaste místo na úřad naší 
městské části, aby mohla být 
odstraněna. Pokud budete 
svědky vzniku černé skládky, je 
třeba se obrátit na policii, jelikož 
náš úřad nemá pravomoci 
zakročit proti těmto vandalům. 
 
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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