
 
Informace Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice 
Dne 8.9.2015 proběhlo 193. 
mimořádné zasedání zastupitelstva 
 

-zastupitelstvo projednalo a 
souhlasí s předloženým návrhem 
smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
„Přístavba objektu MŠ Brno – 
Jehnice Blanenská 1“ mezi 

zhotovitelem stavby KOMFORT, 
a.s., se sídlem Křenová 478/2, 602 
00 Brno, IČ: 25524241 a MČ Brno – 
Jehnice. 

 
Dne 23.9.2015 proběhlo 194. zasedání 
zastupitelstva 
 

-byly projednány připomínky 
občanů k průjezdnosti ul. Kleštínek, 
kdy se s novou výstavbou 

v pivovaru zvýší počet 
aut v provozu na ul. 
Kleštínek. Tento problém 
je v řešení v součinnosti 
s investorem, stavebním 
úřadem a PČR. 

 
-rada města Brna 

podpoří finanční částkou 
významné akce pořádané 
městskými částmi, naše 
MČ požádá o příspěvek 
na oslavy výročí školy. 

 
-rada města Brna 

souhlasila, aby naše 
městská část požádala o 
příspěvek na dostavbu 
školky ve výši 
17,222.000,-Kč 
z rozpočtu MŠMT. 

 
-dostavil se na jednání 

ZMČ pan Ondřej 
Morávek za kulturní 
komisi, kde seznámil 
zastupitele s přípravami 
oslav 120. let výročí 
školy v Jehnicích. 
Zastupitelstvo pověřilo 
předsedu kulturní komise, 
aby na příštím jednání byl 
předložen závazný 
program oslav. 

 
-předseda kulturní 

komise písemně předložil 
návrh rozpočtu na oslav 
120 let výročí školy v 
Jehnicích, která se bude 
konat dne 24.11.2015 
v prostorách ZŠ a MŠ 
Blanenská 1, Jehnice. 
Rozpočet na tuto akci je 
v celkové výši 135.000,-
Kč. Peníze budou čerpány 

z položky kulturní komise. 
Zastupitelstvo bere tento výdaj na 
vědomí. 

 
-předseda kulturní komise 

předložil návrh rozpočtu na 
rozsvícení vánočního stromu dne 
4.12.2015 od 17.00 hod. na náměstí 
3. května v Jehnicích. Rozpočet na 
tuto akci je v celkové výši 12.000,-
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Kč. Peníze budou čerpány z položky 
kulturní komise. Zastupitelstvo bere 
tento výdaj na vědomí. 

 
-předseda kulturní komise 

požádal o navýšení rozpočtu na 
kulturu z rozpočtu MČ Brno – 
Jehnice ve výši 52.000,-Kč na 
pokrytí nákladů spojených 
s Oslavami 120. let výročí školy 
v Jehnicích a na rozsvěcení 
vánočního stromu. Zastupitelstvo 
souhlasí s tímto navýšením. 

 
-ředitel školy ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, Brno pan Mgr. Petr 
Kotyza přednesl zastupitelstvu 
koncepci výuky v Základní a 
mateřské škole v Jehnicích na rok 
2015-2016. Zastupitelstvo bere tuto 
zprávu na vědomí a požádalo 
ředitele školy, aby zpracoval 
koncepci výuky na školní rok 2016-
2017 a zohlednil v ní otevření nové 
mateřské školy a využití uvolněných 
prostorů v ZŠ pro výuku. Po 
projednání ve školské radě tuto 
předložil ZMČ. Toto vše s termínem 
před ukončením školního roku 2015-
2016. 

 
-zastupitelstvo schvaluje 

Smlouvu o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání - „Restaurace 
Obecní dům“ mezi MČ Brno – 
Jehnice a panem Mgr. Stanislavem 
Zechmeisterem a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 

 
-zastupitelstvo souhlasí 

s finančním vyúčtováním opravy 
podlahy v tělocvičně a souhlasí se 
změnou čerpání zbylých finančních 
prostředků ZŠ a MŠ Blanenská 1, 
Brno tak jak je předložil ředitel 
školy Mgr. Petr Kotyza. 

 
-zastupitelstvo souhlasí 

s cenovým návrhem na výrobu a 
montáž značení ulic a značení naší 
MČ, společnosti MAGIC STUDIO, 
s.r.o. za částku 34.850,-Kč bez DPH 

 
-zastupitelstvo nemá námitek 

k obecně závazným vyhláškám o 
veřejném pořádku:  
a) požívání alkoholu na 
veřejném prostranství 
b) vymezení veřejných 
prostranství, na nichž se zakazuje 
žebrání 

c)  pravidla pohybu psů na 
veřejných prostranstvích  

 
-zastupitelstvo souhlasí se 

smlouvou na zajištění sjízdnosti 
místních komunikací v zimním 
období mezi MČ Jehnice a 
DVOŘÁK comte, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 

 
-zastupitelstvo souhlasí se 

smlouvou na schůdnosti chodníků 
v zimním období mezi MČ Jehnice a 
DVOŘÁK comte, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 

 
-zastupitelstvo schvaluje 

smlouvu o dílo mezi MČ Jehnice a 
společností IKA Brno, s.r.o. na 
studii zastřešení atria v ZŠ a MŠ 
Jehnice, Blanenská 1 za částku 
19.360,-Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 

 
-zastupitelstvo schvaluje 

smlouvu o dílo mezi MČ Jehnice a 
společností IKA Brno, s.r.o. na 
studii úprav sociálního zařízení v ZŠ 
a MŠ Jehnice, Blanenská 1 za částku 
9.680,-Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy 

 
-zastupitelstvo schvaluje 

smlouvu o dílo mezi MČ Jehnice a 
společností IKA Brno, s.r.o. na 
studii úprav rozšíření jídelny a 
družiny v ZŠ a MŠ Jehnice, 
Blanenská 1 za částku 21.780,-Kč 
včetně DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy 

 
-zastupitelstvo souhlasí 

s pronájmem malé cvičebny v ZŠ a 
MŠ Blanenská 1, Brno TJ Sokol 
Ořešín a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

 
-zastupitelstvo projednalo žádost 

OŠMT MMB o spolupráci při 
navrhování odměn ředitelům škol a 
nenavrhuje žádnou odměnu řediteli 
školy. 

 
-zastupitelstvo 

schvaluje rozpočtové opatření č. 
8/2015. 

 
-zastupitelstvo schvaluje Návrh 

rozpočtového výhledu na období 
2017 – 2021. 
Další zasedání zastupitelstva se konlo dne 
21.10.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

 
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 úterý 
17.11.2015 
BĚH O POHÁR JEHNIC 
- BĚH 17. LISTOPADU 
1. závod Brněnského běžeckého poháru 
2015/2016 
 
Časový harmonogram: 
Prezentace od 8:00 v budově základní 
školy. 
 8:50 starší žákyně  1500m 
 9:00 starší žáci 1500m 
 9:10 mladší žákyně 1000m 
 9:20 mladší žáci 1000m 
 9:30 přípravka starší dívky   600m 
 9:35 přípravka starší hoši   600m 
 9:40 přípravka mladší dívky 300m 
 9:45 přípravka mladší hoši 300m 
 9:50 přípravka nejmladší dívky
 300m 
 9:55 přípravka nejmladší hoši
 300m 
10:00 speciální kategorie 300m 
10:30 hlavní závod 5km 5000m 
11:15 hlavní závod 10km 10000m 

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. 
 
Brňané se v třídění zlepšují, 
množství separovaného 
odpadu výrazně stoupá 
Za první polovinu letošního roku 
prošlo dotřiďovací linkou 
společnosti SAKO Brno o 40 % více 
odpadu ze žlutých kontejnerů než 
v prvních šesti měsících roku 2014. 
Množství vytříděného papírů se 
navýšilo o 11 %. Odpadová 
společnost SAKO na to reagovala 
optimalizací svozu a navýšením 
kontejnerů v brněnských ulicích. 
Ke zřetelnému nárůstu tříděného 
odpadu ve žlutých popelnicích 
dochází od jara loňského roku. 
„Zatímco v březnu 2014 jsme svezli 
přes 106 tun odpadu ze žlutých 
nádob, o rok později už to bylo 
téměř o 55 tun více,“ uvedla 
předsedkyně představenstva 
společnosti SAKO Brno Ing. Jana 
Drápalová a dodala, že letos v srpnu 
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Brňané do žlutých popelnic odložili 
téměř 185 tun. Společnost výrazně 
navýšila četnost vyvážení barevných 
nádob a separovaný odpad sváží 
podle upraveného harmonogramu 
osm osádek namísto původních šesti. 
Společnost SAKO považuje třídění 
odpadu za jednu ze svých priorit a 
dlouhodobě této problematice věnuje 
pozornost. Ve spolupráci se 
statutárním městem Brnem a 
obalovou společností EKOKOM již 
druhým rokem realizuje 
komunikační kampaň, ve které se 
odlehčenou formou snaží Brňany 
podporovat v separaci odpadu. 
„Tváří kampaně jsou nové životní 
formy, třiďouni, kteří ovládli 
popelnice ve městě. Jezdí 
v brněnských tramvajích, 
komunikují na sociálních sítích a 
nově vyrazili i do škol, kde pomáhají 
dětem s tříděním odpadu,“ popsal 
s nadsázkou ředitel společnosti Ing. 
Jiří Kratochvil. Podle jeho slov 
kampaň přináší zajímavé výsledky a 
zdaleka nekončí.  
Lidé si stále více zvykají používat i 
mobilní aplikaci, prostřednictvím 
které společnosti SAKO týdně chodí 
několik hlášení o přeplněných 
barevných popelnicích. „Takové 
oznámení se k nám dostane během 
několika sekund a my můžeme ihned 
reagovat zařazením stanoviště do 
nejbližší svozové trasy. Jsme rádi, že 
s námi takto lidé spolupracují a vždy 
se snažíme situaci vyřešit co 
nejdříve,“ sdělil vedoucí svozu 
odpadu Jaroslav Opluštil.  
SAKO Brno je akciová společnost, 
jejímž stoprocentním vlastníkem je 
statutární město Brno. Společnost 
poskytuje komplexní služby 
v oblasti odpadového hospodářství a 
disponuje moderním vozovým 
parkem s 59 specializovanými 
vozidly. Společnost SAKO zajišťuje 
na území města Brna svoz z téměř 
60 tisíc nádob na směsný komunální 
i separovaný odpad.  

Bc. Martin Drozd, vedoucí oddělení 
komunikace SAKO Brno, a.s. 

Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Tel.: 548 138 208, 728 225 593 

Email: drozd@sako.cz, www.sako.cz 

 
Založení „firmy“ rychleji a 
levněji? 
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, 
nový občanský zákoník a související 
zákony se dotýkají nejen 

občanských, ale také obchodních 
záležitostí. Jednou z takových je 
existence obchodních společností, 
resp. lidově řečeno „firem“. 
Pohlédneme-li na firmy náhledem 
teorie, tak ke skutečnému „získání 
firmy“ je nutno provést její založení 
a vznik. Fáze založení zjednodušeně 
znamená sepsání společenské 
smlouvy. Fáze vzniku pak nastává 
zápisem do veřejného rejstříku. 
Tolik k právní teorii. Prakticky tedy 
je nutno dosáhnout k založení 
obchodní společnosti (např. 
společnosti s ručením omezeným 
„s.r.o.“) sepsání formálních úkonů a 
předně zápisu do obchodního 
rejstříku. A právě o takovém zápisu 
do obchodního rejstříku si dnes 
povíme, neboť zákon dává možnost 
volby a existují způsoby, jak při 
tomto zápisu ušetřit či „získání 
firmy“ dosáhnout rychleji. 
Obchodní rejstřík je veden u 
Krajských soudů, přičemž zápisy do 
rejstříku prováděl doposud pouze 
soud samotný. Nově však je možné, 
aby zápis provedl vedle soudu také 
notář. 
Podíváme-li se na nutnosti a 
poplatky za „založení firmy“ dříve a 
dnes, lze dospět k tomuto. 
Za předchozí právní úpravy si 
zakladatel s.r.o. objednal právní 
služby (mimo jiné k přípravě 
podkladů, k zajištění listin, 
k doporučení toho, jakou formu 
společnosti zvolit, jakou strukturu a 
podobně), notářské služby (k 
osvědčení skutečností a společenské 
smlouvy) a dále šel na soud (k přijetí 
návrhu na zápis do obchodního 
rejstříku, jeho provedení a úhradu 
soudního poplatku). 
Dnes je možné zvolit cestu novou, a 
to s využitím právních služeb a 
notářských služeb. Je možné 
vynechat kontakt se soudem a 
dosáhnout existence obchodní 
společnosti pouze se zapojením 
advokáta a notáře. 
Jaké jsou rozdíly a případné 
výhody? Jednou z hlavních může být 
časová úspora. Je obecně známo, že 
soudy jsou zahlceny, mnohdy nejsou 
dodržovány předepsané lhůty a 

čekání na zapsání do obchodního 
rejstříku se tak může protáhnout. O 
to více, když jsou využívány služby 
tří subjektů (advokát, notář a soud), 
které se musí tzv. sladit. 
Notář oproti soudu může svým 
online přístupem provést zápis téměř 
okamžitě, po doložení příslušných 
listin. Zákon říká „bez zbytečného 
odkladu“. Úspora času je zřejmá a 
notáři ji potvrzují. 
Dalším rozdílem může být finanční 
úspora. Zákon o soudních poplatcích 
stanoví rozdílné poplatky za zápis 
shodné skutečnosti u notáře a u 
soudu. Lze citovat, že za tzv. 
prvozápis akciové společnosti notář 
vybere poplatek 8.000,- Kč oproti 
soudu s 12.000,- Kč. U společnosti 
s ručením omezeným je tomu u 
notáře 2.700,- Kč oproti soudu 
s 6.000,- Kč. 
Při placení poplatků notáři a soudu 
je dále vhodné zmínit, že u soudu je 
možné platit některé poplatky kolky, 
kdežto u notáře kolky platit nelze. 
Z pohledu běžného občana však 
tento rozdíl nepovažujeme za 
významný, neboť ve většině případů 
je možnost platby penězi 
preferována oproti nutnosti nákupu 
kolků k placení. 
V neposlední řadě je nutno uvést, že 
markantní rozdíl mezi poplatky 
notáře a soudu se mírně srovnává 
tím, že u notáře platíme také odměnu 
za jeho činnost a případně cenu 
notářského zápisu o osvědčení 
a DPH. Úhrada u notáře i s těmito 
odměnami ve většině případů 
nedosahuje výše poplatků při 
soudním zápisu a bývá tak 
výhodnější. 
Taková časová a finanční úleva pak 
bezpochyby byla úmyslem 
zákonodárce, když přijímal příslušné 
zákony, které umožňují zápisy 
v součinnosti s notářem. 
Závěrem konstatuji, že je na každém 
zakladateli obchodní společnosti 
(a.s., s.r.o. a další), kterou cestu 
zvolí. Oba způsoby jsou možné, 
každý může mít svou výhodu. Zákon 
o soudních poplatcích 
s novelizovanými sazbami shodně 
jako zákon o veřejných rejstřících 

mailto:drozd@sako.cz
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Hledám ke koupi dům v Jehnicích 
nebo okolí, případně může být i 
chata s pozemkem. 
Děkuji za nabídky. 
Tel.: 732 434 910. 

s úpravou pro notářský zápis do 
obchodního rejstříku je účinný 
od 1. 5. 2015. Důležité je vědět, že 
zde možnost volby existuje a při 
správném použití může přinést 
úsporu. 
Vždy v tomto doporučuji konzultaci 
s odborníkem, aby následně vzniklá 
„firma“ plnila účel, se kterým je 
zakládána. 

Mgr. Petr Sopuch 
Advokátní kancelář 
Mgr. Hugo Hubený 

Tel.: 608706372 
e-mail: info@akhubeny.cz 

602 00 Brno, Běhounská 4/20 

 
Autocentrum K.E.I. radí… 
Správnou údržbou pneumatik 
ušetříte peníze. 
 
To, že je třeba pneumatiky každý 
rok dvakrát přezout – letní a zimní 
sezóna – je již známý fakt. Letní a 
zimní pneumatiky mají odlišnou 
tvrdost a přilnavost k vozovce a jsou 
tak důležitým prvkem ovlivňující 
bezpečnost jízdy a brzdnou dráhu. 
Zároveň jejich pravidelnou výměnou 
a převážením chráníme pneumatiky 
před opotřebením, navíc zkušený 
technik z opotřebení pneumatik 
dokáže odhalit i další závady, které 
se mohou na autě vyskytovat. 
Nesouměrné opotřebení pneumatik 
může například značit závadu na 
podvozku nebo špatně seřízenou 
geometrii řízení. 
Při každé výměně pneumatik/kol by 
mělo být dodrženo několik 
zásadních věcí, které ovlivňují jak 
bezpečnost provozu vozidla, tak i 
životnost pneumatik a 
podvozkových dílů. Vždy by mělo 
dojít k převážení pneumatik, kdy 
špatně vyvážené kola nejen že mají 
vliv na chování vozidla, ale i na 
přetěžování některých součástí 
náprav a dochází tak ke snížení 
jejich životnosti. Dalším důležitým 
bodem je správné utažení kol. Pokud 
jsou kola utaženy nedostatečně, 
může dojít k jejich uvolnění během 
jízdy, na druhou stranu pokud jsou 
utažena příliš, nejen že je s největší 
pravděpodobností příště nepovolíte, 
ale dochází k deformaci disku a 

šroubů a opět může dojít 
k nestandardnímu chování vozidla a 
přetěžování dílů na podvozku.  
Důležité je také nasazení pláště na 
disk dle správné rotace vyznačené na 
pneumatice. Také na jedné nápravě 
by měly být pneumatiky se stejnou 
hloubkou dezénu, zajistí se tak 
správné chování elektronických a 
asistenčních brzdových systémů. 
V neposlední řadě, je třeba dbát na 
správné uložení sezónních kol. 
Správné uskladnění má vliv na 
zachování vlastností pneumatik. 
Pokud jsou pneumatiky skladovány 
bez disků, měly by být uloženy 
nastojato vedle sebe a vždy po 
čtyřech týdnech je dobré s nimi 
pootočit. Není vhodné je zavěšovat 
ani je pokládat naležato. Naopak 
pneumatiky s disky je vhodné na 
háky zavěsit, případně položit 
naležato. Pneumatiky by měly být 
chráněny před povětrnostními vlivy. 
Příště se dozvíte, jak postupovat v 
případě rozbitého čelního skla. 

Autocentrum K.E.I. 

LIPKA PRO SENIORY: NA 
ÚSPĚŠNÉ LETNÍ AKCE 
NAVAZUJE KLUB 
 
Noví přátelé a zážitky, které 
zpestří každodenní koloběh – i tak 
lze vnímat aktivity pro dříve 
narozené, které nabízí Lipka. 
Příměstské tábory pro seniory i 
tradiční setkání seniorů 
s vnoučaty si účastníci oblíbili. 
Nyní k nim přibývá jako novinka 
Seniorský klub. Těšit se můžete 
například na výrobu přírodních 
čisticích prostředků, tiffany vitráž, 
vycházky, fotografie z cest či 
sdílení zkušeností. 
 
Letní seniorské tábory na Lipce se 
těší velké oblibě, stejně jako setkání 
seniorů s vnoučaty. 
„Na začátku prázdnin jsem zjistila, 
že můj diář "aktivní babičky" je plný 

termínů, kdy se 
mám postarat o 
některé z 
našich sedmi 
vnoučat. Jediný 
týden, který 
jsem měla 

volný, byl ten od 10. srpna. Řekla 
jsem si, že je to dobrá příležitost, 
věnovat těch pět dnů jen sobě. Proto 
jsem se rozhodla, že vyzkouším 
novinku, a přihlásím se na tábor pro 
seniory Živly v řemeslech. Trochu 
jsem se bála, zda zvládnu všechny 
rukodělné aktivity, ale pak mě moc 
potěšilo, že se mi povedl i košík, 
hedvábná šála, zvonkohra z hlíny, 
origami atd. Celý týden byl moc 
příjemný. Poznala jsem dvě 
pracoviště Lipky a také jsem se 
seznámila se zajímavými lidmi,“ 
hodnotí s radostí jedna z táborových 
účastnic Irena Zimová. 
 
Od listopadu doplní tyto již zaběhlé 
akce zajímavá novinka – seniorský 
klub, kde budou mít dříve narození 
možnost setkat se s novými lidmi, 
poznat nová místa a vyzkoušet si 
nové věci. Setkání klubu budou 
každý druhý čtvrtek v měsíci a 
účastníci se mohou těšit například na 
rukodělné činnosti, cestopisné 
okénko, vycházky na pozoruhodná 
místa a také sdílení zkušeností. 
„Chtěli bychom se odchýlit od 
tradičního pojetí předem 
připraveného programu do A do Z, 
rádi bychom seniorům nabídli 
možnost se na náplni klubu aktivně 
podílet podle svých možností. Budou 
moci sami navrhovat, kam by se rádi 
podívali nebo co by si rádi 
vyzkoušeli. Podle toho, co je zajímá. 
Anebo třeba také ostatní něco 
naučit,“ uvádí k novince 
koordinátorka klubu Pavla Švecová. 
 
První setkání klubu proběhne již ve 
čtvrtek 19. listopadu na pracovišti 
Kamenná, více informací najdete na 
www.lipka.cz/kalendar-akci anebo u 
koordinátorky Pavly Švecové 
(pavla.svecova@lipka.cz, 
543 420 823). 
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