
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 17.12.2014 proběhlo 183. zasedání 
zastupitelstva 
Před zasedáním zastupitelstva 
proběhlo veřejné shromáždění občanů 
A) Debatu zahájil Ing. Hudec 
návrhem, aby došlo ke změně 
vyhlášky o pálení suchého odpadu ze 
zahrádek a to tak, že by pálící den byl 
každý den v týdnu. Paní Pochopová 
Božena naopak navrhla, aby bylo 
pálení zakázáno úplně, jelikož 
v Jehnicích je sběrné středisko. Pan 
Polák k této záležitosti podotknul, že 
nepálit je extrém a že současný stav 
vyhovuje většině občanů. Starosta 
ukončil tuto debatu s tím, že 
zastupitelstvo bude prostřednictvím 
Jehnických listů a místního rozhlasu 
apelovat na občany, aby dodržovali 
vyhlášku města Brna o pálení suchého 
odpadu, aby nedocházelo k pálení 
mokrého odpadu.  
B) Starosta seznámil občany 
s plány zastupitelstva na další 4 roky. 
Jedná se zejména o výstavbu nové 
budovy mateřské školky, jelikož 
v brzké době již nebude místo na 
základní škole, kde mateřská školka 
zabírá 5 tříd. Další, ne méně 
významnou prioritou, je rozšíření 
místního hřbitova. 

-starosta seznámil zastupitele se 
stížností pana Kejíka na pořádání 
ohňostroje u příležitosti rozsvěcení 
vánočního stromku na náměstí 3. 
května v Jehnicích, kdy mu zbytky 
z ohňostroje zalétly na zahradu a na 
střechu. Panu Kejíkovi bude zaslán 
dopis s vysvětlením a omluvou. 

-starosta seznámil zastupitele, že 
ředitel MŠ a ZŠ v Jehnicích provedl 
výběrové řízení na opravu podlahy 
v tělocvičně, kdy ve výběrovém řízení 
byla vybrána firma Karel Vaněrka za 
částku 377 928,98,- Kč včetně DPH, 
která byla jednak se svou cenovou 
nabídkou nejlacinější a jednak tato 
firma má zkušenosti s opravami 
povrchu tělocvičen a byla doporučena 
dovozcem materiálu na opravy 
povrchů tělocvičen. 

-ředitel školy požádal zastupitele o 
odsouhlasení mimořádné dotace do 
školy ve výši 220.000,-Kč, které 
budou použity jako záloha na nákup 
materiálu na opravu podlahy 
tělocvičny a to z důvodu, že od nového 
roku mají být navýšeny ceny materiálu 

průměrně o 20% a nebylo by možné 
garantovat konečnou cenu díla u žádné 
z firem, které předložily nabídku na 
opravu podlahy tělocvičny. 

-zastupitelstvo schvaluje návrh 
předsedy komise pro kulturu, sport a 
spolupráci s místními organizacemi 
pana Milana Pernici, aby se dalším 
členem této komise stal pan Miloslav 
Vávra. 

-zastupitelstvo schvaluje doplnění 
předloženého rozpočtového opatření č. 
6/2014 o položku na mimořádnou 
dotaci ve výši 220.000,-Kč pro ZŠ a 
MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice na 
opravu podlahy tělocvičny. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2014 ze dne 
17.12.2014. 

-zastupitelstvo schvaluje pronájem 
tělocvičny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, 
Jehnice panu Ing. Pavlu Tišnovskému 
a schvaluje předloženou smlouvu na 
pronájem tělocvičny v ZŠ a MŠ 
Blanenská 1, Jehnice. 

-zastupitelstvo schvaluje žádost o 
dohodu včetně návrhu dodatku č. 1 
mezi TJ Sokol Ořešín a MČ Brno – 
Jehnice o nájmu malé tělocvičny v ZŠ 
a MŠ Brno – Jehnice týkající se 
vyjmutí dnů z nájmu v době školních 
vánočních prázdnin a ve dnech, kdy 
bude pronájem znemožněn z důvodu 
akce ZŠ a MŠ Blanenská 1, městské 
části Brno – Jehnice a organizací při 
MČ Brno – Jehnice a ZŠ a MŠ 
Blanenská 1. 

-zastupitelstvo nemá námitek 
k prodeji či pronájmu pozemku p.č. 
99/2 k.ú. Jehnice panu Ing. Romanu 
Přechovi. 

-zastupitelstvo schvaluje Dohodu o 
podmínkách výkonu státní správy 
mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – 
Královo Pole na rok 2015. 

-zastupitelstvo schvaluje Žádost 
ředitele školy na schválení přijetí daru 
od společnosti NetSuite Czech 
Republic s.r.o. pro ZŠ a MŠ Blanenská 
1, Jehnice v celkové výši 80.375,-Kč 
formou materiálního plnění (učební 
pomůcky kancelářského charakteru). 

-zastupitelstvo nemá námitek 
k přístavbě nynější garáže na p.č. 
193/3 k.ú. Jehnice, jejíž přístavba bude 
rozšířena na p.č. 193/1 k.ú. Jehnice, 
pokud tato stavba není v rozporu 
s platným územním plánem pro 
městskou část Brno - Jehnice. 

-zastupitelstvo souhlasí s prodejem 
z majetku města Brna, a to části 
pozemku p.č. 500 o výměře 30m2 a 
p.č. 489/1 o výměře 203 m2 vše k.ú. 
Jehnice manželům Pjačíkovým za 
podmínky, že budou zachovány 
odstupy od komunikace ul. 
Lelekovická a ul. Plástky dle 
požadavku Magistrátu města Brna -  
odboru územního plánování a rozvoje. 
Zastupitelstvo doporučuje Magistrátu 
města Brna - majetkovému odboru 
navrhnout prodej části pozemků p.č. 
500 a p.č.489/1 vše v k.ú. Jehnice 
manželům Pjajčíkovým a zbylou část 
pozemku p.č. 500 k.ú. Jehnice prodat 
paní Mgr. Štikové tak, jak má o ni 
požádáno. Doporučujeme prodej 
uskutečnit SOUČASNĚ. 

-zastupitelstvo projednalo Návrh 
příjmů, které město Brno postoupí 
v roce 2015 do rozpočtu městské části 
Brno – Jehnice ve výši 5,871.000,-Kč 
a vlastní příjmy městské části ve výši 
404.000 ,-Kč a schvaluje předložený 
Návrh rozpočtu ÚMČ Brno – Jehnice 
na rok 2015 č. 2 v celkové výši 
6,275.000,-Kč. (viz. níže). 
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 
14.01.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

Rodiče a řidiči pozor! 
Dne 14.1.2015 došlo k vykradení auta 
na parkovišti před školou. Stalo se tak 
krátce po sedmé hodině ranní, čili 
v době již značného pohybu lidí 
v okolí školy. Vše bylo dílem 
okamžiku, pouze za dobu, kdy rodiče 
odvedli své dítko do školy. Z vozidla 
zmizela kabelka rozbitým oknem. 
Proto nenechávejte v autě nic ležet, i 
když se vracíte za pár minut. Podobné 
případy se staly i v okolních 
městských částech. 
Gratulujeme 
V lednu oslavili své narozeniny paní 
Jarmila Srněnská, pan Lubomír 
Stránský a pan Bohumil Tišnovský. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životním jubileům a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce  
Od 1.2.2015 dojde v knihovně v 
Jehnicích ke změně půjčovní doby z 
úterý na středu. Půjčovní doba bude 
tedy středa 14 – 18 hodin. Vzhledem k 
tomu, že paní Juráková ke konci ledna 
v knihovně končí, z organizačních 
důvodů se to nedalo jinak řešit. 

 Iva Koutná 
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SCHVÁLENÝ rozpočet MČ Brno - Jehnice 2015 
VÝDAJE ROK 2015 

Opravy a údržba komunikací (letní - zimní) 250 000,00 Kč 
Úklid chodníků zimní 165 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení 10 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek - Sokol Jehnice 100 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek - chovatelé 10 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost klubu důchodců 60 000,00 Kč 
Příspěvek na obědy pro důchodce 15 000,00 Kč 
Dotace ZŠ Blanenská - provoz 1 592 000,00 Kč 
Jehnické listy 75 000,00 Kč 
Kultura 200 000,00 Kč 
Dotace ZŠ – publikace ke 120. výročí 60 000,00 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) 70 000,00 Kč 
Odměny zastupitelstvo 495 000,00 Kč 
Sociální pojištění zastupitelstvo 125 000,00 Kč 
Zdravotní pojištění zastupitelstvo 50 000,00 Kč 
Mzdy pracovníci ÚMČ 995 000,00 Kč 
Sociální pojištění 270 000,00 Kč 
Zdravotní pojištění  97 000,00 Kč 
Sociální fond 55 000,00 Kč 
Zákonné úrazové pojištění 7 000,00 Kč 
Dohody externí práce 130 000,00 Kč 
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové knihy/ 10 000,00 Kč 
Nákup DHDM 65 000,00 Kč 
Nákup materiálu - kancelářský materiál 40 000,00 Kč 
Vodné, stočné 10 000,00 Kč 
Plyn 60 000,00 Kč 
Elektrická energie 80 000,00 Kč 
Telefony, internetové služby Mobily 50 000,00 Kč 
Poštovné 2 000,00 Kč 
Ceniny, kolky 1 000,00 Kč 
Bankovní poplatky 3 000,00 Kč 
Pojištění budovy MČ 44 000,00 Kč 
Školení a vzdělávání 10 000,00 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 8 000,00 Kč 
Smlouvy o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole 72 000,00 Kč 
SRPŠ ples + maškarní 10 000,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 602 000,00 Kč 
CELKEM 6 275 000,00 Kč 
  PŘÍJMY ROK 2015 
Účelová dotace ze státního rozpočtu 442 000,00 Kč 
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB 5 172 000,00 Kč 
Účelová dotace na činnost PO 70 000,00 Kč 
Účelová dotace na úklid chodníků  165 000,00 Kč 
Poplatek pes 22 000,00 Kč 
Pronájem zahrádky 3 000,00 Kč 
Poplatek za užívání veř. prostr.- zahrádky rest. 10 000,00 Kč 
Úroky 3 000,00 Kč 
Služby MŠ Hatě - věcné náklady 115 000,00 Kč 
Pronájem ostatní nem. ZŠ Blanenská 250 000,00 Kč 
Správní poplatky (ples ZŠ) 1.000,00 Kč 
Pronájem ostatní nem. VSJS 22.000,00 Kč 
CELKEM 6 275 000,00 Kč 
   

Ostatky 
SDH Brno-Jehnice pořádá v sobotu 
14.2.2015 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. 
Letošní Tříkrálová sbírka 
v Jehnicích-jak to dopadlo? 
Nakonec snad dobře-více lidí nám 
koledníkům otevřelo, než naopak. 
Více jich bylo na koledníky vlídných, 
než nevlídných. Někde nám nabídli i 
tekuté občerstvení! A příspěvky byly 
občas velmi štědré. Čtyři“ jehnické“ 
kasičky jsme odevzdali a od Charity 
máme již sečtené výsledky. A dopadli 
jsme nad očekávání dobře. Vybralo se 
rekordních 28 199 Kč. Všem dárcům 
patří velký dík! 
Všechny další podrobné informace o 
výsledcích sbírky a využití peněz jsou 
na: www.trikralovasbirka.cz  

Za 15 dospělých a 6 malých koledníků 
Jana Šimonovská 

Zápis do MŠ v Brně 2015/2016 
Zápis dětí bude probíhat elektronicky. 
Veškeré informace najdete na 
www.zapisdoms.brno.cz 
1. fáze - vydávání přihlášek 
(2. – 27.února 2015) 
Na uvedených webových stránkách 
bude v průběhu února k vyplnění a 
vytisknutí žádost o přijetí. Žádost 
vypíšete, odešlete a vytisknete. (Pokud 
nemáte přístup k internetu, kontaktujte 
MŠ a domluvíte se individuálně). 
2. fáze - sběr přihlášek 
Žádost přineste (s potvrzením od 
lékaře) na Vámi vybranou MŠ. 
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ 
Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto 
termínu: 
2.3. 2015   8.00 – 11.00 hodin 
nebo 
3.3. 2015 12.30 – 16.00 hodin. 
S vyplněnou přihláškou předložíte 
rodný list a kartičku pojištění dítěte a 
svůj OP 
3. fáze - přijímací řízení 
Od 9.3.2015 bude probíhat vlastní 
přijímací řízení, které můžete sledovat 
na web.stránkách. Potom budete 
kontaktováni, kdy si vyzvednout 
rozhodnutí o přijetí - nepřijetí vašeho 
dítěte. 

Mgr. Petra Havlová 
MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice 
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