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Informace Zastupitelstva MČ

Brno-Jehnice

Dne 21.10.2015 proběhlo 195.
zasedání zastupitelstva
-občané bydlící na ul. Kleštínek
požadují vyřešení dopravního využití
této ulice při dostavbě areálu pivovaru
na bytové domy z důvodu kolize mezi
pěšími a autodopravou – bude řešeno s
investorem.
-podpora kulturních akcí – bude se
projednávat na sněmu starostů dne
22.10.2015
-školská rada – byla založena´
e-mailová adresa
skolskarada@zsjehnice.eu,
na kterou mohou rodiče zasílat své
náměty, připomínky, stížnosti či
pochvaly na ZŠ a MŠ Brno – Jehnice.
-starosta seznámil zastupitele se
stavem rezervního a investičního
fondu ZŠ a MŠ Jehnice, kdy finanční
prostředky na těchto fondech budou
použity na vybavení nové přístavby
MŠ a ředitel školy s nimi nesmí bez
souhlasu starosty nebo zastupitelstva
disponovat.
-zastupitelstvo vzalo na
vědomí čerpání schváleného rozpočtu
na rok 2015 k 30.9.2015.
-starosta seznámil zastupitele
s dopisem náměstkyni primátora paní
ing. Liptákové, kdy MČ Jehnice
požádala o přesun finančních
prostředků na stavbu nové MŠ do roku
2016.
-MČ Brno – Jehnice jako zřizovatel
školy souhlasí, aby se ZŠ a MŠ
Jehnice zapojila do projektů „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve
městě Brně“ a „Rovný přístup
k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně“
-zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o
dodávce elektřiny pro vánoční
osvětlení v částce 670,50Kč.
-zastupitelstvo nemá námitek
k navrhované vyhlášce regulace
provozování loterií a jiných
podobných her
-zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu finančního výboru ze dne
7.10.2015
-zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru ze dne
12.10.2015
-předseda kulturní komise seznámil
zastupitele se scénářem programu při
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slavnostním koncertu na oslavu 120 let
školy v Jehnicích. SRPŠ se postará
v rámci tohoto dne o občerstvení dětí,
které přijdou spolu s rodiči na tyto
oslavy.
-zastupitelstvo dodatečně schvaluje
Příkazní smlouvu na koordinátora
BOZP na přístavbu MŠ Brno – Jehnice
-zastupitelstvo nemá připomínky
k návrhu OZV o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
-zastupitelstvo souhlasí se změnou
NS mezi MČ Brno – Jehnice a TJ
Sokol Ořešín a schvaluje dodatek č.1
k NS ze dne 1.10.2015 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku
-zastupitelstvo souhlasí s
centralizovaným nákupem energií na
rok 2016 a schvaluje smlouvu o
spolupráci mezi MČ Brno – Jehnice a
společností Organizačně správní
institut, o.p.s. a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
-zastupitelstvo souhlasí se
zpracováním žádosti o Zpracování
investičního záměru na vybudování
chodníku mezi Mokrou Horou a
Jehnicemi. Zpracováním žádosti
pověřuje starostu MČ.
-zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2015.
-zastupitelstvo rozhodlo o finanční
podpoře sportovní akce Běh o pohár
Jehnic – Běh 17. listopadu výši 8.000,Kč
-zastupitelstvo souhlasí
s prominutím částky ve výši 2.400,-Kč
za pronájem tělocvičny za měsíc září
2015 panu ing. Pavlu Tišnovskému.
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne
18.11.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Zastupitelstvo městské části BrnoJehnice zve všechny spoluobčany na
veřejné setkání s občany, které
se koná
16.12.2015 v 18:00 hodin v jídelně ZŠ
Blanenská.
Zveme všechny občany na

slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu s kulturním

programem a ohňostrojem, které se
koná na Náměstí 3.května v pátek
4.12.2015 od 17:00 hodin pod záštitou
zastupitelstva městské části BrnoJehnice a Základní školy Blanenská 1.

Již od 16:00 se také 4.12.2015 na
Náměstí 3.května uskuteční další

farmářské trhy.
Informace pro majitele psů
Zastupitelstvo na svém 191. zasedání
schválilo změnu v poplatcích za psy a
to pro držitele psů následně:
Za prvního psa 300,-Kč/rok, za
každého dalšího psa 600,-Kč/rok.
ZTP a důchodci za prvního psa 100,Kč/rok, za každého dalšího psa 300,Kč/rok.
Dále upozorňujeme majitele psů, že
při uhynutí psa je třeba toto nahlásit na
úřadě naší městské části, kvůli
evidenci. Jinak bude po majiteli
požadován poplatek na další
kalendářní rok.

Polovina sezóny ženských
soutěží za námi

TJ Sokol Jehnice v současné době
reprezentují 3 ženská družstva, jedno
hrající krajskou soutěž a dvě působící
v městském přeboru žen. Krajská
soutěž se rozehrála začátkem září a
naše družstvo pod vedením kapitánky
Lenky Kraslové a spolehlivé opory
Věry Kopecké hned v prvním zápase
zaznamenalo výhru. Další zápasy se
nesly
v duchu
poněkud
nevyrovnaném, jak už to tak začátkem
sezóny bývá. Nepříliš přesvědčivé
výkony poznamenal i fakt, že družstvo
v domácím prostředí odehrálo zatím
jediné utkání. Napravit to může hned
28. 11. v domácí hale, kde se dohrává
poslední dvojzápas této části sezóny.
Případná výhra by znamenala posun o
jednu příčku v tabulce a to na solidní
5. místo.
Družstva hrající městský přebor žen
začala podzimní část již tradičně –
vzájemným zápasem na domácí
antuce. Za vydatné podpory fanoušků,
kteří fandili oběma družstvům podle
toho, jak se zápas vyvíjel a kdo zrovna
podporu potřeboval více, utkání
dospělo do velmi vyrovnaného
tiebreaku, který pro sebe po velkém
boji urvalo nakonec družstvo Jehnice
„C“ pod vedením kapitánky Barbory
Novotné. Družstvo „B“ však získalo
do tabulky alespoň bod, což, jak se
ukázalo později, bylo klíčové utkání
pro výslednou tabulku hodnotící
podzimní část. Družstvo „B“ vedené
hlavní
organizátorkou
Lucií
Padyšákovou a kapitánkou Radkou

Daníčkovou nakonec skončilo o pouhý
bod na celkově pěkném 3. místě
z třinácti týmů. Družstvo „C“ pak
obsadilo krásnou 2. příčku a živí
naděje na případný postup do vyšší
soutěže.
Zveme volejbalové příznivce na

utkání mládežnických
družstev TJ Sokol Jehnice v měsíci

prosinci. Utkání se hrají v tělocvičně
ZŠ Blanenská 1, Jehnice.
5. prosince
9,00
žákyně krajských přebor
6. prosince
10,00 kadetek ASK Blansko
12. prosince
9,00
juniorky DDM Kuřim
10,30 kadetky Duhovka Břeclav
19. prosince
9,00
žákyně krajský přebor
20. prosince
9,00
žákyně Pohár 7. tříd

Z jiného soudku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ve
všech dosavadních příspěvcích jsme
obraceli pozornost k občanskému
zákoníku, jinými slovy k právu
civilnímu a ještě jinými slovy k právu
soukromému. Tento díl by však měl
přinést
změnu.
Civilní
právo
nepochybně nabízí další a další témata,
se kterými by se dalo pracovat, avšak
nechci, aby se tyto příspěvky staly
monotématickou rutinou. Věřím, že i
jiné oblasti práva dokáží upoutat Vaší
pozornost a být Vám ku prospěchu.
Tento díl se zaměří na právo trestní,
tedy právo veřejné. O právo veřejné se
jedná z toho důvodu, že na jedné
straně stojí veřejná moc – stát a na
druhé straně občan. Veřejnou mocí
pak rozumíme na poli trestního práva
policii, státní zástupce a soudy.
Když je řeč o trestním právu, tak se
většině lidí vybaví zločinci páchající
tu nejzávažnější trestnou činnost,
přísné tresty odnětí svobody a věznice,
tak jak je toto odvětví práva
prezentováno
v médiích.
Trestní
stíhání
však
může
postihnout
kohokoliv. Stačí, když z nedbalosti
zapříčiníte dopravní nehodu při které
někdo utrpí zranění, která ho omezí na
dobu delší než šest týdnů. Typicky
komplikovanější zlomenina a rázem
Vám hrozí odnětí svobody až na čtyři
léta. Avšak nezoufejte, právní předpis
na takovéto případy, kdy by nebylo
spravedlivé
pachatele
trestat,

pamatuje, a to
Hledám ke koupi dům v Jehnicích
v ustanovení §
307 trestního
nebo okolí, případně může být i
řadu. Zákon
chata s pozemkem.
zde stanoví, že
„v řízení o
Děkuji za nabídky.
přečinu, může
se souhlasem
Tel.: 732 434 910.
obviněného
soud a v přípravném řízení státní děti na pracovišti Lipky Lipová
zástupce podmíněně zastavit trestní v Pisárkách připraven bohatý program.
stíhání, jestliže se obviněný k činu Děti čekají rozličné dílny, v nichž si
doznal, nahradil škodu, pokud byla vyrobí vánoční dekorace, jako třeba
činem způsobena, nebo s poškozeným andílka z krajkových ubrousků, svícen
o její náhradě uzavřel dohodu, anebo z plechovky a svíčku ze včelího vosku.
Celý dům bude vonět nejen jehličím,
učinil jiná potřebná opatření k její
náhradě, nebo vydal bezdůvodné ale i vánočními dobrotami, které si
obohacení činem získané, nebo s společně upečeme. Nebudou chybět
poškozeným o jeho vydání uzavřel ani tradiční vánoční zvyky jako
dohodu, anebo učinil jiná vhodná zpívání koled nebo losování štěstíčka,
opatření k jeho vydání, a vzhledem k které prozradí, jaký bude nadcházející
osobě obviněného, s přihlédnutím k rok.
Vánoční akci brněnská Lipka
jeho dosavadnímu životu a k
okolnostem případu lze důvodně pořádá každoročně již od svého
takové rozhodnutí považovat za založení, letos tedy již po
čtyřiadvacáté, a každý rok se těší velké
dostačující.“
Výhodou toho postupu je, že oblibě. Ač se jedná o akci tradiční,
obviněnému není ukládán trest odnětí malí i velcí návštěvníci se mohou těšit
svobody
ani
zákazu
činnosti vždy na něco zcela nového. Tentokrát
spočívající
v zákazu
řízení onou pověstnou novinkou budou
motorových vozidel, a dále že nemá návštěvy Barborek s dárky. Odnesete
záznam v rejstříku trestů. Nutno dodat, si také třešňovou větvičku – ta vám
že výše popsané řešení trestní věci podle tradice předpoví, ve kterém
není nárokové, záleží jen na statním měsíci v příštím roce se vám povede
zástupci, či soudci, zda takto nejlépe. Za děti i dospělé, kteří se
rozhodne. Z praxe dodávám, že ani budou chtít účastnit dílen, zaplatíte
státní zástupce, ani soudce zpravidla účastnický poplatek 100 Kč
výše uvedeným způsobem nerozhodne pokrývající cenu materiálu na
v případě, že obviněný zapříčinil výrobky, doprovod dětí má vstup
dopravní nehodu pod vlivem alkoholu zdarma.
Pro zájemce, kteří by rádi vytvořili
či jiné návykové látky.
Advokátní kancelář
milý dárek pro své děti, Lipka nabízí
Mgr. Hugo Hubený
ještě poslední řemeslný kurz v tomto
roce. Na kurzu si můžete vyrobit
VÁNOČNÍ LIPKA LÁKÁ
pěknou panenku z recyklovaných látek
DĚTI NA ADVENTNÍ
a přírodních materiálů, jakým je
PROGRAM
například ovčí rouno. Kurz se koná 11.
Kdo z vás už někdy navštívil
prosince od 17 hodin a je třeba se na
některou z vánočních akcí Lipky,
něj přihlásit na webových stránkách
určitě si vybaví příjemnou
Lipky www.lipka.cz v sekci Kalendář
atmosféru, vůni jehličí a perníků a
akcí. Na stejné adrese najdete také
chuť vánočního punče. Utečte i letos
přehled dalších akcí pro veřejnost a
od shonu, který přináší konec roku,
kurzů konajících se v novém roce,
a vychutnejte si pravou vánoční
které Lipka nabízí na svých pěti
pohodu na dvoudenní akci Vánoční
pracovištích. Kurzy můžete darovat
Lipka. Nudit se určitě nebudete,
také svým blízkým pod stromeček –
protože pro děti i jejich rodiče
pro tento případ má Lipka připravené
připravuje Lipka rozmanitý
pěkné dárkové certifikáty.
program.
Během dvou odpolední, ve čtvrtek
3. prosince a v pátek 4. prosince vždy
od 14.30 do 18.30 hodin, bude pro
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