
Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice 
Dne 17.9.2014 proběhlo 181. zasedání 
zastupitelstva 

 
-zastupitelstvo schvaluje 

Smlouvu o nájmu části budov mezi 
Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno – Jehnice a 
Tělovýchovnou jednotou Sokol 
Jehnice na pronájem části 
nemovitosti v Základní a Mateřské 
škole Blanenská 1 Brno – Jehnice a 
to velké tělocvičny, včetně zázemí, 
šaten, přístupové chodby, kabinetu a 
nářaďovny na dobu určitou v trvání 
od 1.10.2014 do 31.12.2024. 
Zastupitelstvo pověřuje 
místostarostu MUDr. Oto 
Rinchenbacha podpisem této 
smlouvy. 

 
-zastupitelstvo schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2014 ze dne 
17.9.2014. 

 
-zastupitelstvo projednalo 

žádost společnosti ADAM 
architects, s.r.o. o vyjádření pro 
stavební řízení na akci Rekonstrukce 
a dostavba areálu pivovaru Jehnice a 
souhlasí s řešením úpravy 
komunikace na ul. Kleštínek (p.č.8/1 
v k.ú. Jehnice) tak jak byla 
předložena jako součást 
dokumentace pro stavební řízení tj. 
zrušení zeleného pásu a tím 
rozšířením komunikace na 
minimální šířku 5m. Požadujeme 
však, aby byla tato úprava 
dokončena a zkolaudována současně 
s kolaudací a uvedením do užívání 
prvního obytného objektu v areálu 
pivovaru. K ostatnímu nemá ZMČ 
Brno – Jehnice žádné připomínky. 

 
-zastupitelstvo souhlasí s 

poskytnutím 2ks toalet na vepřové 
hody v celkové výši 3.000,-Kč+DPH 

 
-zastupitelstvo rozhodlo o 

finanční podpoře sportovní akce Běh 
o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu 
výši 8.000,-Kč 

 
-zastupitelstvo projednalo 

žádost TJ Sokol Ořešín o pronájem 
malé tělocvičny v budově ZŠ a MŠ 
Blanenská 1 v Jehnicích a souhlasí 
s tímto pronájmem v hodinách, které 
jsou uvedeny v žádosti. 
Zastupitelstvo stanovuje částku 
pronájmu na 100,-Kč. 
 
Gratulujeme 
V říjnu oslavila své narozeniny paní 
Františka Kučerová. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

 
Jak jsme volili 
Volby do zastupitelstva 
městské části Brno-Jehnice 
Ve volbách do zastupitelstva 
městské části Brno-Jehnice 
konaných ve dnech 10.10. – 
11.10.2010 byly podle výsledků 
převzatých od okrskové volební 
komise zjištěny tyto výsledky voleb: 
Celkový počet osob zapsaných ve 
výpisech ze seznamu voličů a jejich 
dodatků  865 
Celkový počet voličů, kterým byly 
vydány úřední obálky 491 
Celkový počet odevzdaných 
úředních obálek  491 
Volební účast  56,76 % 
Počet platných hlasů 2940 
Jména a příjmení zvolených členů 
zastupitelstva: 
Volební strana č. 1 - Sdružení 
nezávislých kandidátu č.2 
1. Oto Rinchenbach        206 hlasů 
2. Ivo Pekař             171 hlasů 
Volební strana č. 3 - Sdružení 
nezávislých kandidátu č.1 
1. Václav Šicha             233 hlasů 
2. Milan Pernica             204 hlasů 
3. Miroslav Svoboda      139 hlasů 
Volební strana č. 4 – Křesťanská a 
demokratická unie - Československá 
strana lidová 
1. Jiří Hudec             160 hlasů 
2. Daniel Rychnovský    158 hlasů 
 

Ustavující schůze nového 
zastupitelstva proběhne 7.11.2014. 
 
Volby do zastupitelstva 
města Brna v městské části 
Brno-Jehnice 
Celkový počet osob zapsaných ve 
výpisech ze seznamu voličů a jejich 
dodatků  865 
Celkový počet voličů, kterým byly 
vydány úřední obálky 491 
Celkový počet odevzdaných 
úředních obálek  491 
Volební účast  56,76 % 
Počet platných hlasů 24167 
Pořadí stran dle obdržených hlasů: 
1. ANO 2011  4176 hlasů – 17,28% 
2. Česká strana sociálně 
demokratická  3435 hlasů – 14,21% 
3. "A co Brno?" 

         2885 hlasů – 11,94% 
4. Křesťanská demokratická unie-
Čs. strana lidová 
         2595 hlasů – 10,74% 
5. Žít Brno s podporou Pirátů 
         2454 hlasů – 10,15% 
6. Občanská demokratická strana 
           2241 hlasů – 9,27% 
7. Strana zelených 
           1516 hlasů – 6,27% 
8. TOP 09       1484 hlasů – 6,14% 
9. Komunistická strana Čech a 
Moravy           1436 hlasů – 5,94% 
10. Moravané pro Brno 
            534 hlasů – 2,21% 
11. Strana svobodných občanů 
            507 hlasů – 2,10% 
12. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
            483 hlasů – 2,00% 
13. Úsvit přímé demokracie 
            286 hlasů – 1,18% 
14. Republika pro Brno 
              68 hlasů – 0,28% 
15. Koalice DSSS a SPE 
              50 hlasů – 0,21% 
16. Konzervativní strana 
               12hlasů – 0,05% 
17. ANTIBURSÍK - STOP 
EKOTERORU !  5 hlasů – 0,02% 
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VSK Univerzita Brno – oddíl 
atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o., 
základní škola v Jehnicích a Fakulta 
sportovních studií MU v Brně a 
ÚMČ Brno - Jehnice pořádá v 
pondělí 17.11.2014 
BĚH O POHÁR JEHNIC 
- BĚH 17. LISTOPADU 
1. závod Brněnského běžeckého poháru 
2014/2015 
Časový rozvrh: 
Prezentace od 8:00 v budově 
základní školy. 
Běhy od 9:00 do cca 13:00 hodin. 

Start a cíl všech běhů je 
situován na silnici u parkoviště 
naproti základní škole, tratě běhů 
pak na ulici Havláskova. Žádáme 
tímto spoluobčany z této a přilehlých 
ulic o pochopení a dodržování 
dopravních omezení po celou dobu 
trvání akce. 

 
10.let Klubu důchodců 

Brno-Jehnice 
Je 10.let hodně nebo málo? Na 

tradici to asi není, ale v lidském 
životě se za tuto dobu mohou, (a 
často odehrávají), změny velikého 
rozsahu. 

Jsou brněnské městské části, kde 
kluby důchodců jsou již delší dobu, 
ale i takové, kde podobné kluby byly 
zakládány až v čase pozdějším. 

Náš klub byl založen, na popud 
zastupitelstva, v roce 2004. Začátky 
působení naší nové organizace byly 
pochopitelně poznamenány 
nezbytným hledáním náplně 
programů tak, aby se stal přitažlivým 
pro naše starší spoluobčany. Během 
několika prvních měsíců se vše 
ustálilo a našich pravidelných 
setkání se již zúčastňovalo několik 
desítek důchodců, kteří jsou tak 
zakládajícími členy našeho klubu. 

Během uplynulého, 
vzpomínaného, období klub 
uspořádal více než třicítku 
jednodenních zájezdů, na kterých 
jsme navštívili velkou řadu 
turisticky zajímavých míst v různých 
částech republiky. Jeden z nejvíce 
žádaných cílů zájezdů byly návštěvy 
slovenských nebo maďarských 
termálních lázní. (Také jeden zájezd 
se uskutečnil do Vídně a druhý byl 
směrován na prohlídku vodního díla 
Gabčíkovo). 

Na pravidelných setkáních jsme 
besedovali na rozličná témata, 

doplňovaná přednáškami cestovatelů 
a občanů, kteří navštívili zajímavá 
místa v zahraničí. Náplně schůzek 
jsme se snažili volit tak, aby byly 
poutavé a poučné pro účastníky. 

V programu také nechyběli 
návštěvy výstav, divadel, filmových 
představení a také vycházky do 
přírody, spojené s opékáním 
špekáčků. 

Ve stručném výčtu aktivit našeho 
klubu není zahrnut jeden 
z důležitých prvků, který se promítá 
jednak do činnosti klubovní, ale i 
mimo ni. Jde o to, že dříve si téměř 
cizí lidé, kteří se snad ani 
nepozdravili, se setkáváním na 
akcích klubu svým způsobem i 
sblížili. Nyní již i při náhodných 
setkáních, např. v hromadných 
dopravních prostředcích, dávají se 
spolu do řeči, jako známí lidé. Často 
tyto debaty nemívají jenom ráz 
formální, ale i vzájemné sdělování si 
svých problémů, případně někdy i 
jejich řešení. Krátce řečeno, jedním 
z hlavních přínosů existence klubu je 
také to, že se lidé při jeho aktivitách 
poznávají a jaksi „lidsky“ se sbližují. 
Toto je možná jeden z největších 
významů existence obdobných 
institucí. 

Zvyšující se zájem o činnost 
našeho klubu naznačuje, že není 
jenom formálním seskupením, ale 
přispěl trochu k naplnění volného 
času našich starších občanů, a 
pomohl jim také k jakési 
„sounáležitosti“ s ostatními. 

Za klub důchodců Brno-Jehnice : 
Miroslav Polák 

Autocentrum K.E.I. radí… 

Jak na zimu… 

Blíží se zimní období a s tím 
spojené nástrahy pro řidiče a jeho 
vozidlo. Poradíme Vám na co si dát 
pozor, jak se připravit a co mít po 
ruce. 

V první fázi dbejte na řádné 
zimní pneumatiky. I když nenapadne 
zrovna metr sněhu, venkovní teploty 
se určitě budou pohybovat kolem 
bodu mrazu a správné zimní 
pneumatiky dokážou zkrátit brzdnou 
dráhu vozidla i o několik metrů. A to 
už může někomu zachránit i život. 
Díky speciální směsi slouží dobře do 
zhruba dvacetistupňových mrazů.  

Další neméně důležité je ,,vidět 
a být viděn“. To se týká nejen řádné 

kontroly osvětlení, zda všechny 
žárovky svítí tak jak mají, ale zrovna 
tak je nutné mít funkční stírací lišty, 
aby Vám místo setření neudělaly 
z čelního skla jednu velkou šmouhu. 
Také je důležité včas vyměnit letní 
náplň v ostřikovačích za nemrznoucí 
směs. Nezapomeňte, že první 
mrazíky můžou přijít dřív, než první 
sníh. S jejich příchodem dostane 
nejvíce zabrat autobaterie. Kapacita 
akumulátoru vlivem snižující se 
teploty klesá, a pokud není v dobré 
kondici, může se stát, že ráno 
přijdete k autu a jednoduše 
nenastartujete. Doporučujeme před 
zimní sezónou zkontrolovat baterii 
zátěžovým testem a případně ji 
řádně dobít. 

Dále by se nemělo zapomenout 
na veškeré provozní kapaliny. 
Základní je kontrola chladicí 
kapaliny – za pomoci hustoměru, 
který ukáže, jakému mrazu odolá. V 
případě potřeby je třeba dolít 
chladicí médium, aby směs nemrzla 
minimálně do třicetistupňových 
mrazů. Vhodné je zkontrolovat a 
případně dolít olej a brzdovou 
kapalinu, případně kapalinu 
posilovače řízení. 

Důležitá je nejen příprava 
vozidla, ale také jeho správná zimní 
výbava jako je rozmrazovač zámků a 
skel, smetáček na ometání sněhu, 
škrabka na skla, pracovní rukavice, 
startovací kabely, sněhové řetězy či 
přenosná svítilna. A v 
komplikovaném zimním provozu 
dvojnásob platí, že neuškodí 
přemýšlet: vždyť k čemu je řidiči 
kupříkladu rozmrazovač zámků, 
nedobytně zamčený v zamrzlém 
autě? 
 
Příště se dozvíte, jak si vybrat 
letní pneumatiky.  
 
Některá úskalí nového 
občanského zákoníku - část 
II. 

Vážené čtenářky, vážení 
čtenáři, tentokrát se již podruhé 
pokusím upozornit na některé 
projevy nové právní úpravy, které 
jistě stojí za povšimnutí.   

 
Bezformální právní jednání. 

Nová právní úprava pro právní 
jednání nevyžaduje písemnou formu. 
Vychází se ze zásady, že každý má 



 

právo si zvolit pro své právní 
jednání libovolnou formu, není – li 
ve volbě formy omezen ujednáním, 
nebo zákonem. Dejme tomu, že 
jeden podnikatel bude druhému 
dlužit nemalou částku peněz. 
Jednoho dne se oba tito podnikatelé 
náhodou střetnou při rybolovu, 
v dobré náladě, a dlužník se optá 
svého věřitele, zda by mu náhodou 
jeho dluh neprominul. Věřitel 
v dobrém rozmaru na tuto otázku 
dlužníkovi kývne na souhlas, tím 
pádem byl bez dalšího celý dluh 
prominut.  
 
Nový občanský zákoník nově 
formuluje tzv. předsmluvní 
odpovědnost. Jedná se o situaci, kdy 
osoba zahájí jednání o smlouvě a 
v takovém jednání pokračuje, aniž 
má skutečně v úmyslu smlouvu 
uzavřít. Taková osoba je tedy 
následně odpovědná za škodu 
vzniklou v důsledku toho, 
že ke vzniku závazku – uzavření 
smlouvy nedošlo. V praxi bychom 
mohli být odpovědni například 
v případě, že bychom oslovili 
majitele pozemku, aby nám jej 
prodal. Majitel by s prodejem 
souhlasil, nechal by vypracovat 
kupní smlouvu a za vypracování této 
smlouvy by zaplatil. My bychom 
nakonec řekli, že už o pozemek 
nemáme zájem. V takovém případě 
bychom byli povinni zaplatit majiteli 
pozemku to, co vynaložil za přípravu 
smlouvy. V praxi jistě nalezneme 
mnoho dalších variant předsmluvní 
odpovědnosti. 
 
Dědění dluhů. Předchozí právní 
úprava stanovila, že dědic odpovídá 
za dluhy zůstavitele pouze do výše 
nabytého dědictví. Nová právní 
úprava je vystavěna na zcela opačné 
zásadě, tedy že dědic dědí všechny 
dluhy zůstavitele a nepostačí – li 
k jejich úhradě zděděný majetek, pak 
musí dědic dluhy uhradit ze svého. 
Existuje však způsob, jak se tomuto 
nebezpečí vyhnout, a to tzv. 
vyhrazení soupisu pozůstalosti. 
Pokus si dědic vyhradí soupis 
pozůstalosti, pak bude povinen 
k úhradě zůstavitelových dluhů 
pouze do výše nabytého dědictví, 
nikoliv v plné výši. Jestliže však 
dědic zatají některé předměty a 
dodatečně se prokáže jejich 
existence, pak pro dědice přestane 

platit ochrana, kterou mu poskytoval 
soupis pozůstalosti a bude povinen 
uhradit dluhy v plné výši. 

Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubený 
Tel.: 608706372  

e-mail: info@akhubeny.cz 
602 00 Brno, Běhounská 4/20 

 
Prodej kompostérů 

Od února tohoto roku mohou občané 
města Brna kupovat dotované 
kompostéry. Brno je svým 
obyvatelům nabízí za poloviční 
cenu. Chce totiž  snižovat množství 
bioodpadu.  
Nabídku koupit si kompostér za 
nižší cenu využilo již přes dvě stě 
občanů. Na internetových stránkách 
www.miniwaste.cz vyplnili webový 
formulář.  Na té samé adrese zjistili, 
kdy se koná školení. Zúčastnili se ho 
a dozvěděli se tam, jak se svým 
kompostérem mají správně nakládat. 
Po absolvování školení, které 
proběhlo v areálu brněnské 
spalovny, zaplatili v hotovosti 790 
korun za kompostér o objemu 400 
litrů a odvezli si ho domů.  
Žádat o zbývajících 300 dotovaných 
kompostérů může jen fyzická osoba, 
starší osmnácti let, která má hlášený 
trvalý pobyt ve městě Brně.  A to 
buďto formou výše zmíněného 
webového formuláře, nebo 
telefonicky prostřednictvím Odboru 
životního prostředí Magistrátu města 
Brna na čísle 542 174 552. 
Obdrženou nádobu pak musí umístit 
u nemovitosti v Brně. 
Kompostování přispívá k ochraně 
životního prostředí. Snižuje se totiž 
množství sváženého komunálního 
odpadu a současně vzniká organické 
hnojivo. To se může využít na 
zahradě nebo i do květináčů. 
V konečném důsledku napomáhá 
kompostování i ke snižování emisí 
skleníkových plynů, protože při 
procesu dochází k ukládání 
vázaného uhlíku do půdy.  

 
Kompostér K400 - objem 400 litrů, 
výška 82 cm, rozměry základny 

82x82 cm, barva zelená, hmotnost 
12,5 kg. 

Odbor životního prostředí Magistrátu města 
Brna 

 
Od 1. října 2014 

se mohou právnické osoby a 
fyzické osoby podnikající zapojit 
do systému města Brna v oblasti 

tříděného odpadu 

Barevné kontejnery na tříděný odpad 
byly ve statutárním městě Brně až 
dosud určeny jen pro občany. 
Právnické osoby (PO) a fyzické 
osoby podnikající (FO) jsou povinni 
zajistit separaci odpadů ze své 
podnikatelské činnosti sami. 
Povinnost třídit odpad ukládá zákon 
o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)  
Statutární město Brno od 1. října 
2014 nabízí PO a  FO možnost 
zapojení do systému sběru a svozu 
komunálního odpadu zavedeného 
statutárním městem Brnem v oblasti 
využitelných složek komunálního 
odpadu (dále jen „Systém“). 
Zapojené subjekty budou moci 
odkládat papír, sklo, plasty a 
nápojové kartony do nádob 
umístěných na území statutárního 
města Brna (veřejná prostranství a 
sběrná střediska odpadů). 
Se zájemci o zapojení do Systému 
uzavře OŽP MMB smlouvu na 
pracovišti Kounicova 67. Tato 
služba je zpoplatněna dle 
schváleného ceníku a sjednávána 
vždy na dobu 1 kalendářního roku. 
Minimální výše sjednané ceny je 
1.500 Kč/rok bez DPH, maximální 
výše sjednané ceny je 6.000 Kč/rok 
bez DPH. Cena bude vypočítána ze 
skutečného množství 
vyprodukovaných odpadů žadatele 
za předešlý rok a je splatná na místě 
v hotovosti. 
 
Proč se zapojit do Systému? 

- po uzavření smlouvy se 
statutárním městem Brnem a 
zaplacení roční platby budou 
moci zapojené subjekty pro 
svou činnost využívat 
kontejnery na papír, plasty a 
sklo, které jsou rozmístěny na 
veřejných prostranstvích anebo 
tyto vytříděné komodity budou 
moci odevzdat na sběrném 
středisku odpadů 

mailto:info@akhubeny.cz
http://www.miniwaste.cz/


 

- nebude nutné zajišťovat v 
provozovně umístění 
samostatných nádob na tříděný 
odpad  

- odpadá zákonná povinnost 
vedení průběžné evidence 
odpadů, se kterými je subjekt 
zapojen do Systému 

- omezí se administrativní zátěž 
(vedení evidence, smluv apod.) 

- předejití důvodu k udělení 
pokuty až do výše 1 milionu za 
neplnění povinností dle zákona 
o odpadech (např. vedení 
průběžné evidence, netřídění 
odpadů, využívání Systému 
statutárního města Brna bez 
uzavření smlouvy) kontrolním 
orgánem 

Jak tedy vše probíhá? 

 zájemce o zapojení do Systému 
přijde na OŽP MMB – 
oddělení odpadového 
hospodářství a hydrogeologie, 
Kounicova 67 

 v kanceláři č. 511 vyplní žádost 
o zapojení do Systému 

 také může přijít již s žádostí 
vyplněnou, protože ZDE je 
žádost ke stažení 

 žadateli po kontrole 
vyplněných údajů bude předán 
doklad k zaplacení 

 platbu provede žadatel 
hotovostně v pokladně v 
přízemí téže budovy 

 po předložení potvrzení o 
platbě v kanceláři č. 511 bude 
žadateli předána k podpisu 
smlouva o zapojení do Systému  

 po podpisu žadatel obdrží 
zalaminovanou kartičku 
zapojeného subjektu 

 tímto okamžikem se z žadatele 
o zapojení do Systému stává 
zapojený subjekt a jako takový 
může využívat nádoby na 
tříděný odpad, které jsou 
umístěny na veřejných 
prostranstvích a sběrných 
střediscích odpadů  

 
Během jedné návštěvy úřadu si 
pohodlně zajistíte méně starostí 
s odpadovým hospodářstvím. 
Další informace získáte na 
telefonním čísle: 542 174 550 – 
Mgr. Ivana Fialová nebo 
e-mail: fialova.ivana@brno.cz 
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