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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

Dne 14.1.2015 proběhlo 184. zasedání
zastupitelstva
-Ing. Hudec upozornil, že na
zámkové dlažbě je sypáno také solí,
která ničí zámkovou dlažbu. Starosta
sdělil, že solí bylo sypáno jen když
bylo náledí, při kterém je inertní posyp
neúčinný.
-Ing. Hudec navrhl, aby na
parkovišti před školou byla umístěna
kamera, jelikož dne 14.1.2015 došlo
k vykradení auta na parkovišti před
školou. Zastupitelstvo pověřilo pana
Pekaře, aby napsal článek do
nejbližšího vydání Jehnických listů a
tajemníka, aby nechal upozornění
vyhlásit místním rozhlasem.
Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby
projednal s ředitelem ZŠ zabezpečení
školy během dne.
-starosta seznámil zastupitele
o probíhajícím sloučeném územním a
stavebním řízení na výstavbu nového
objektu mateřské školky, které by
mělo být skončeno v horizontu 14-ti
dní. Dále seznámil zastupitele, že
žádost o finanční prostředky z MŠMT
postoupila do druhého kola a bude o ní
v brzké době rozhodováno.
-zastupitelstvo souhlasí
s požadavkem na nákup vybavení pro
školní kuchyni a jídelnu ZŠ a MŠ
v Jehnicích v celkové výši 227.000,Kč vč. DPH.
-zastupitelstvo uděluje
souhlas starostovi s podpisem
krátkodobých smluv na pronájem
tělocvičny v ZŠ a MŠ Blanenská 1,
Jehnice bez souhlasu zastupitelstva
s tím, že starosta předloží každý měsíc
seznam podepsaných smluv na jednání
zastupitelstva.
-zastupitelstvo nemá námitek
k žádosti společnosti Atregia s.r.o.,
která má pověření správce toku potoka
Drážního a Ponávky o nutnosti
provedení asanačního zásahu do
břehových porostů.
-zastupitelstvo nemá námitek
k prodeji či pronájmu pozemku p.č.
492/2 a p.č. 493/2 k.ú. Jehnice.
-zastupitelstvo souhlasí s
převzetím vykupovaných pozemků
p.č. 68/4, 69/10 a 72/2 v k.ú. Jehnice.
-zastupitelstvo souhlasí
s prodloužením platnosti územního
rozhodnutí č. 87, č.j.
12806/12/2300/1737/Sch. ze dne
3.1.2013 tak, jak je uvedeno v
Oznámení o zahájení územního řízení

Pořadatelský tým usiluje o Vaši spokojenost, neboť výtěžek z plesu bude opět
využit na podporu aktivit a pořádání zábavných akcí věnovaných dětem. Proto
jsme pro vás připravili kromě zajímavého programu a tradiční tomboly také
bohatý výběr občerstvení. Budeme tedy velmi rádi, když tohoto pohodlí využijete a
nebudete nám konkurovat vlastními přinesenými pokrmy.
Těšíme se, že nám i nadále zachováte Vaši dosavadní přízeň.
o prodloužení platnosti územního
rozhodnutí na „Rekonstrukci a
dostavbu areálu pivovaru Jehnice“
-zastupitelstvo nemá námitek
k prodeji či pronájmu pozemku p.č.
477/2 k.ú. Jehnice.
-zastupitelstvo souhlasí
s návrhem Dohody o centralizovaném
zadání veřejné zakázky na dodávku
energií na rok 2016 a pověřuje starostu
podpisem této dohody.
-zastupitelstvo souhlasí se
změnou čl. 3 odst. 5 Zřizovací listiny
školské rady, jehož znění je

následovné: Školská rada volí ze
svých členů předsedu rady a na svém
prvním zasedání stanoví svůj jednací
řád
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne
18.02.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Gratulujeme
V lednu oslavili své narozeniny pan
Vladimír Mrhal a pan František
Konečný. Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životním jubileům a
přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Vážení občané, v letošním roce si
připomínáme 120. výročí

otevření budovy ZŠ v
Jehnicích. Součástí oslav bude i
výstava z historie školy.
Prosíme proto všechny bývalé
žáky, učitele a přátele školy o
zapůjčení fotografií, vysvědčení,
výkresů ap. Podepsané materiály
přineste na ÚMČ nebo ředitelství
ZŠ v Jehnicích.
Děkujeme
Vážení občané Jehnic,
dovolte, abych Vás touto formou
informovala o knihovně v Jehnicích.
Knihovna působí v budově městského
úřadu na Náměstí 3.května 5
v přízemí. Uživatelům knihovny je
k dispozici cca 2500 svazků knih.
Jedná se o nejžádanější tituly z beletrie
i naučné literatury pro dětské i dospělé
čtenáře. K dispozici jsou také
časopisy. Jedná se o tituly Flóra na
zahradě, Lidé a země, Praktik,
Tajemství české minulosti a Tom a
Jerry. Knihovna využívá tzv. výměnný
fond, který je v pravidelných
intervalech obměňován, takže
umožňuje čtenářům stálý přístup
k novým titulům. Je nakupován
z finančních prostředků dotace
Ministerstva kultury ČR na výkon
regionálních funkcí v Knihovně Jiřího
Mahena. Výběr a skladba fondu slouží
co nejširšímu spektru čtenářského
zájmu. Od roku 2006 je k dispozici
návštěvníkům knihovny také jedna
internetová stanice.
Knihovna se svými číselnými
ukazateli řadí mezi nejmenší pobočky
Knihovny Jiřího Mahena, přesto si
myslím, že má čtenářům co nabídnout.
Zvláště dětem můžu pomoci při
výběru vhodné literatury, která jim
pomůže při tvorbě školních referátů a
doplní školní učivo.
Pokud se budete chtít stát čtenářem
knihovny, je nutné zaplatit registrační
poplatek. Pro dospělé je ve výši 100,Kč, důchodce a studenty do 26 let 50,Kč a děti 30,-Kč. Je také možné využít
slevu při registraci, pokud jste
majitelem rodinných nebo seniorských
pasů. Držitelé průkazů ZTP, ZTP-P a
důchodci nad 75 let mají registraci
zdarma. Registrace má platnost 12
měsíců, od měsíce zaplacení poplatku.
Otevírací doba knihovny v Jehnicích
je ve středu 14 – 18 hodin. Pokud Vás
budou zajímat další podrobnější
informace o knihovně, doporučuji

Vám použít naše webové stránky
www.kjm.cz. Těším se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovnice, Iva Koutná

STRÁŽNÍCI VARUJÍ:
NENALEŤTE
PODVODNÍKŮM

Mají různé scénáře, ale stejný cíl.
Přijít snadno k penězům. Spoléhají
přitom na důvěřivost zejména starších
lidí, kterým zvoní u dveří. Vydávají se
za vzdálené příbuzné nebo známé
rodinných příslušníků, a to jen proto,
aby s pomocí smyšlené historky
vylákali hotovost.
Varování, která zaznívají dnes a
denně kolem nás, jako by mnozí
neslyšeli. Jsou přesvědčeni, že jim se
něco takového stát nemůže. Bohužel
se však už i letos vyskytly tyto smutné
případy. V zatím posledním, který
zaznamenala městská policie v Brně,
byla okradena jednaosmdesátiletá
seniorka. Uvěřila cizímu muži, který
za ní přišel, aby mu dala peníze pro
její dceru, která bydlí v Praze. Uvěřila
a během chvíle přišla o mnohaleté
úspory ve výši 14 000 korun. Svoji
chybu si uvědomila, až když byl
podvodník dávno pryč.
Nikomu cizímu nedávejte peníze,
nemáte-li stoprocentní jistotu, že
mluví pravdu.
Upozorněte prosím opakovaně
svoje starší příbuzné, ať jsou vždy
maximálně obezřetní a vše si do
detailu ověří telefonátem. V případě
sebemenších pochybností je možné
zavolat na bezplatné tísňové linky 156
Mgr. Pavel Šoba, MP Brno
nebo 158.

Rodinný závod

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jižní
Morava je inspirativní kraj, je
opěvovaná
v písních,
literárních
dílech, a jak jistě víte, v nedávné době
vznikl také televizní seriál Vinaři,
který nalézá inspiraci v místním
koloritu. Jižní Morava však byla též
inspirací pro tvůrce občanského
zákoníku, a to konkrétně při tvorbě
právní úpravy tzv. rodinného závodu,
který je upravený v § 700 až § 707
občanského zákoníku.
Zákonodárce měl těmito ustanoveními
v úmyslu upravit vztahy uvnitř rodiny,
které vznikají při hospodaření a
společné práci na vinici, ale nejen tam.
Rodinný závod vznikne, jestliže v něm
společně pracují manželé nebo alespoň
s jedním z manželů i jejich příbuzní až
do třetího stupně nebo osoby s
manžely sešvagřené až do druhého
stupně, a je ve vlastnictví některé z

těchto osob, aniž mezi nimi existuje
nějaká smlouva. Takové vztahy však
nemusí vznikat jen při pěstování révy,
ale i v jiných provozech např.
v pohostinství či v zemědělství. Jako
příklad bych mohl uvést vinici, která
je ve vlastnictví nejstaršího člena
rodiny, děda, který nejlépe ovládá
výrobu vína. Při této výrobě mu však
pomáhají jeho děti a vnoučata, kdy
společně pak tvoří rodinný závod.
Právní úprava rodinného závodu pak
stanoví, že členové rodiny zúčastnění
na provozu rodinného závodu se
podílejí na zisku z něho i na věcech z
tohoto zisku nabytých, jakož i na
přírůstcích závodu v míře odpovídající
množství a druhu své práce. A dále se
také uvádí, že rozhodnutí o použití
zisku z rodinného závodu nebo jeho
přírůstků, jakož i rozhodnutí týkající
se
záležitosti
mimo
obvyklé
hospodaření včetně změn základních
zásad závodního provozu nebo jeho
zastavení se přijímají většinou hlasů
členů rodiny zúčastněných na provozu
rodinného závodu.
Můžeme tedy uzavřít, že zákon chrání
ty, kteří se podílejí na provozu svou
prací tak, že jim náleží podíl na zisku a
právo rozhodovat. V našem případě
tedy děd, ač nejstarší a nejzkušenější,
nemůže sám rozhodnout např. o
prodeji vinice a musí se shodnout
většina členů rodinného závodu.
Advokátní kancelář Mgr. Hugo Hubený
e-mail: info@akhubeny.cz

JEDEN SVĚT 2015

Festival dokumentárních filmů o
lidských právech proběhne 16.-24.
března 2015, v Brně přivítáme již jeho
16.ročník. Součástí festivalu jsou i
dopolední promítání pro základní a
střední školy, slavnostní zahájení
spojené s charitativní dražbou, diskuse
za zajímavými hosty či
dokumentaristy, divadelní představení
a výstavy.
http://www.jedensvet.cz/brno

Výstava Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin
Od 21. do 29. března 2015 v Brně, ve
Středisku volného času Lužánky,
Lidická třída 50. Otevřeno bude
tradičně od 10 do 18 hodin. Těšit se
můžete na asi 200 exponátů, které
budou rozmístěny ve skleníku Svč.
Jednotlivé exponáty jsou celá
společenství sukulentních rostlin
zasazených do kamenných misek či
keramických objektů roztodivných
Jaroslav Honc
tvarů.
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