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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 16.12.2015 proběhlo 197.
zasedání zastupitelstva
Před zasedáním zastupitelstva
proběhlo veřejné shromáţdění
občanů městské části Brno –
Jehnice.
A)
Diskusi zahájil starosta,
který přivítal všechny přítomné a
seznámil je s výhledem rozvoje MČ
Jehnice na příští rok.
Z diskuse:
Dokončení nové přístavby
MŠ v celkové výši investice 32 mil.
Kč, kdy město Brno přispělo 15 mil.
Kč a je zaţádáno na MŠMT o 17
mil. Kč.
Pokračuje
rekonstrukce
pivovaru
se
129
bytovými
jednotkami, došlo k úpravě ul.
Kleštínek, kde byla rozšířena
komunikace
Proběhla Oslava 120 let
školy, která se zejména díky úsilí
kulturní komise velice zdařila.
Zpracovává se studie na
zastřešení atria ve škole, kde by
mohly v budoucnu probíhat menší
kulturní akce či setkání občanů.
Plánuje se zvětšení školní
jídelny, kde by téţ mohly probíhat
případné akce pro občany.
B)
P. Kousal – oprava kříţku u
školy, zastupitelstvo konstatovalo,
ţe tento kříţek je ve velice dobrém
stavu a v roce 2016 není potřeba jej
opravovat.
C)
P. Polák – za sdruţení
důchodců poděkoval zastupitelstvu,
za zachování přízně pro důchodce.
Poţádal, zda by bylo moţno
nechat zastřešit zastávku MHD na
ul. Ořešínská směrem do města.
Poţádal o zajištění umístění
popelnice na papír na ul. Sousední.
D)
Paní
Rašovská
–
poděkovala za uspořádání koncertu a
zejména za osobní pozvání bývalých
učitelů a ředitelů na tyto oslavy, kdy
jménem několika z nich vyřídila
poděkování.
E)
P. Rychnovský seznámil
zastupitele z pozice radního města
Brna se záměry města Brna na příští
roky:

Číslo 1

Běţné č. 141

Dostavba
fotbalového
stadionu za Luţánkami za 2 mld.
Kč.
Nákup majoritního balíku
akcií BVV.
Probíhá jednání o dostavbě
hokejové haly za Luţánkami ve
spojení se soukromým investorem.
Výstavba koncertního sálu
za Besedním domem.
F)
Připomínky občanů:
Posekat trávu na břehu
potoka od mostku dolů směrem ke
kurtům.
Vyčistit chodníky od trávy.
Volně pobíhající psi v lese
a na ulicích v Jehnicích.
Další návrhy v diskusi s občany
jiţ nepadly, diskuse byla ukončena a
zastupitelstvo přikročilo
k projednávání programu 197.
zasedání.
-starosta poděkoval kulturní
komisi za uspořádání Oslav 120 let
výročí školy, seznámil zastupitele
s mailem náměstka primátora Bc.
Holana, ţe drobné karetní hry (např.
mariáš, kostky apod.) nejsou
vyhláškou města Brna řešeny a tudíţ
je moţné je bez jakékoli sankce hrát,
seznámil zastupitele, ţe ţádost o
dotaci školky byla na MŠMT podána
řádně a v termínu.
-předseda komise pro kulturu,
sport a spolupráci s místními
organizacemi pan Milan Pernica
jménem komise poděkoval za
finanční podporu na kulturu a
poţádal o profesionálnější ozvučení
při akci rozsvěcení vánočního
stromu v roce 2016.
-zastupitelstvo finančně
nepodpoří dostavbu rehabilitačního
centra pro hendikepované děti na
Jesenicku od Asociace rodičů a
přátel zdravotně postiţených dětí
v ČR, z.s. klub Stonoţka Ostrava.
-zastupitelstvo schvaluje
Dohodu o podmínkách výkonu státní
správy mezi MČ Brno – Jehnice a
MČ Brno – Královo Pole na rok
2016.
-zastupitelstvo bere na vědomí
a nemá připomínky k návrhu změny
a doplnění OZV č. 20/2001 Statut
města Brna.

-zastupitelstvo projednalo
výsledky šetření stíţnosti podané
anonymně na Magistrát města Brna,
OŠMT a bere na vědomí výsledky
šetření České školní inspekce, která
zjistila pochybení pouze v jednom
bodu a to ve vedení tělocviku 1. a 2.
ročníku ZŠ (provádění nevhodných
cviků). Ředitel školy bude vyzván
k písemnému sdělení ZMČ o
nápravě.
-zastupitelstvo schvaluje
doplnění předloţeného rozpočtového
opatření č. 0/2015 o poloţku na
sociální pohřeb, který na základě
zákona o pohřebnictví je MČ Brno –
Jehnice povinna uhradit. Finanční
prostředky ve výši 10.000,-Kč
budou převedeny v rámci rozpočtové
skladby z poloţky ostatní sluţby.
Zastupitelstvo schvaluje
doplněné rozpočtové opatření č.
10/2015.
-zastupitelstvo projednalo
Ţádost na revokaci usnesení ZMČ
Brno – Jehnice na výstavbu RD na
ul. Havláskova p.č. 90/1 k.ú. Jehnice
panem ing. Michalem Hryciowem.
Jednání se zúčastnili i projektanti
stavby. Zastupitelstvo zformulovalo
svoji představu o úpravách projektu
a umístění stavby na pozemku s tím,
ţe ing. Hryciow předloţí svoji
variantu na příštím jednání ZMČ
Brno – Jehnice. Tento bod se
přesouvá na příští jednání ZMČ . Do
doby příštího jednání zůstává
v platnosti usnesení ZMČ ze 196.
jednání ZMČ, konaného dne
18.11.2015.
-zastupitelstvo MČ schvaluje
předloţený Návrh rozpočtu ÚMČ
Brno – Jehnice na rok 2016 v
celkové výši 6.387.000,-Kč.
Další zasedání zastupitelstva se konalo
dne 20.01.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Gratulujeme
V lednu oslavila své narozeniny paní
Jarmila Srněnská.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k ţivotním u jubileu a
přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

SCHVÁLENÝ rozpočet MČ Brno - Jehnice 2016
VÝDAJE

Ostatky
SDH Brno-Jehnice pořádá v sobotu
13.2.2016 od 14:00 tradiční průvod
masek po naší městské části a poté od
20:00 v prostorách základní školy
posezení s country kapelou.

Zápis do MŠ v Brně
2016/2017
Zápis dětí bude probíhat
elektronicky.
Veškeré informace najdete na
www.zapisdoms.brno.cz
1. fáze - vydávání přihlášek
(1.2.2016 – 26.2.2016)
Na uvedených webových stránkách
bude v průběhu února k vyplnění a
vytisknutí ţádost o přijetí. Ţádost
vypíšete, odešlete a vytisknete.
(Pokud nemáte přístup k internetu,
kontaktujte MŠ a domluvíte se
individuálně).
2. fáze - sběr přihlášek
Ţádost přineste (s potvrzením od
lékaře) na Vámi vybranou MŠ.
Vytištěné přihlášky donesete do MŠ
Blanenská 1, Brno - Jehnice v tomto
termínu:
25.2. 2016 13.00 – 16.00 hodin
nebo
26.2. 2016 8.00 – 11.00 hodin.
S vyplněnou přihláškou předloţíte
rodný list a kartičku pojištění dítěte
a svůj OP
3. fáze - přijímací řízení
Od 7.3.2016 bude probíhat vlastní
přijímací řízení, které můţete
sledovat na web. stránkách. Potom
budete kontaktováni, kdy si
vyzvednout rozhodnutí o přijetí nepřijetí vašeho dítěte.
Mgr. Petra Havlová
MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice

Informace pro majitele psů
Vážení občané Úřad Brno –
Jehnice vás upozorňuje na
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.
Plaťte přednostně bankovním
převodem na číslo účtu 1919225621/0100, variabilní symbol
1341, do zprávy pro příjemce
uveďte jméno a adresu majitele.
Dále upozorňujeme majitele psů,
že při uhynutí psa je třeba toto
nahlásit na úřadě naší městské

Opravy a údržba komunikací (letní - zimní)
Úklid chodníků zimní, letní
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení
Neinvestiční příspěvek - Sokol Jehnice
Neinvestiční příspěvek SDH – činnost s mládeží
Neinvestiční příspěvek - chovatelé
Příspěvek na činnost klubu důchodců
Příspěvek na obědy pro důchodce
Dotace ZŠ Blanenská - provoz
Jehnické listy
Kultura
OSA
Dary k životnímu jubileu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Dotace PO (účelová - provoz zásahové jednotky)
Odměny zastupitelstvo
Sociální pojištění zastupitelstvo
Zdravotní pojištění zastupitelstvo
Mzdy pracovníci ÚMČ
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Sociální fond
Zákonné úrazové pojištění
Dohody externí práce
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové knihy/
Nákup DHDM
Nákup materiálu - kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Telefony, internetové služby, mobily
Poštovné
Ceniny, kolky
Bankovní poplatky
Pojištění budovy MČ
Školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb (auditor, razítka, klíče apod.)
Opravy a údržba majetku ÚMČ
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Smlouvy o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

CELKEM

250 000,00 Kč
165 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
60 000,00 Kč
18 000,00 Kč
1 592 000,00 Kč
75 000,00 Kč
200 000,00 Kč
10 000,00 Kč
9 000,00 Kč
4 000,00 Kč
20 000,00 Kč
150 000,00 Kč
53 000,00 Kč
516 000,00 Kč
156 000,00 Kč
60 000,00 Kč
1 029 000,00 Kč
315 000,00 Kč
110 000,00 Kč
59 000,00 Kč
7 000,00 Kč
130 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
10 000,00 Kč
60 000,00 Kč
80 000,00 Kč
50 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
9 000,00 Kč
60 000,00 Kč
10 000,00 Kč
150 000,00 Kč
30 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 000,00 Kč
10 000,00 Kč
72 000,00 Kč
597 000,00 Kč

6 387 000,00 Kč
PŘÍJMY

Účelová dotace ze státního rozpočtu
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB
Účelová dotace na činnost PO (ÚZ 74)
Účelová dotace na úklid chodníků (ÚZ 77)
Účelová dotace na účelové komunikace (ÚZ 73)
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Příjmy z pronájmu pozemků
Služby MŠ Hatě (věcné náklady)
Pronájem ostatní nem. ZŠ Blanenská
Příjmy - hlášení místního rozhlasu
Příjmy z pronájmu (rest. Obecní dům,ordinace)
Příjmy z úroků

CELKEM

ROK 2016

ROK 2016
451 000,00 Kč
5 120 000,00 Kč
53 000,00 Kč
165 000,00 Kč
67 000,00 Kč
50 000,00 Kč
11 000,00 Kč
1.000,00 Kč
3 000,00 Kč
148 000,00 Kč
250 000,00 Kč
6 000,00 Kč
61 000,00 Kč
1 000,00 Kč

6 387 000,00 Kč

části, kvůli evidenci. Jinak bude
po majiteli požadován poplatek na
další kalendářní rok.

Kotlíková dotace
Vše kolem těchto dotací, v této době
zejména poskytování informací a vše
o příjmu ţádostí, vyřizuje pouze KÚ
JMK. Magistrát města Brna, ani
ţádný odbor Magistrátu, tuto agendu
nevede.
Více na: http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=2
66671&TypeID=2
Zde je kontakt na osobu, která
ţadatelům poskytne ty nejaktuálnější
a nejpodrobnější informace:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje
odd. evropských dotací
Ing. Jiří Michna
Ţerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
Tel.: 54165 1441 (nebo 54165 1111
– ústředna KÚ)
e-mail: michna.jiri@krjihomoravsky.cz

PRŮZKUM ZÁJMU
OBČANŮ O BEZPLATNÉ
ZAPŮJČENÍ
KOMPOSTÉRŮ
Město
Brno
zjišťuje
prostřednictvím ankety zájem
občanů o bezplatné zapůjčení
kompostérů pro kompostování
bioodpadu
z domácností
a
zeleného odpadu ze zahrad.
V případě, ţe bude ohlas občanů z
ankety pozitivní, mohlo by město
Brno poţádat o dotaci na zakoupení
kompostérů z OPŢP. Pokud by byla
ţádost schválena, kompostéry budou
občanům zapůjčeny bezplatně na
dobu 5 let a následně se stanou jejich
majetkem. V případě, ţe nebude
dotační titul vyhlášen nebo bude
ţádost zamítnuta, předpokládá město
Brno prodej kompostérů podle
stávajících
podmínek.
Tímto
způsobem město Brno podporuje
domácí kompostování jiţ od roku
2010 v rámci projektu Miniwaste,
kdy umoţnilo prodej přes 700 ks
dotovaných kompostérů za poloviční
ceny.
Kompostování se vyplatí, protoţe
přispívá
k ochraně
ţivotního
prostředí díky sniţování mnoţství
sváţeného komunálního odpadu a
tím pádem dochází i ke sniţování
emisí skleníkových plynů. Zároveň
vzniká kvalitní přírodní hnojivo,
které má řadu vyuţití.

POKUD MÁTE ZÁJEM O
KOMPOSTÉR, VYPLŇTE
KRÁTKOU ANKETU NA
WWW.MINIWASTE.CZ

O svobodě
Váţené čtenářky, váţení čtenáři,
nejednou jsem ve své praxi zaslechl
od klienta stíţnost směřující
k „poměrům ve státě“. Tyto úvahy
bývají uvozeny slovy „co si tento
stát můţe dovolit“, nebo „co v tomto
státě je moţné“ či „ţe to je
nevídané“. Jinými slovy, kdyţ je
nejhůř, snaţí se někteří lidé spílat na
stát.
Já mám často i pochopení pro tyto
stíţnosti, neboť připouštím, ţe si
také všímám některých nešvarů. O
tomto zde pojednávat nebudu. Chtěl
bych poukázat na to, ţe na současné
poměry je moţné nahlíţet nejen
pohledem tzv. teď a tady, ale neměli
bychom vynechat ani pohled
v širších
souvislostech,
např.
časových.
Mně se nedávno dostala do rukou
sbírka zákonů tohoto státu z roku
1969, konkrétně částka 33. Příslušné
zákonné opatření z 22. srpna 1969
stanoví, ţe tomu, kdo se účastní akce
narušující veřejný pořádek (např.
účast na demonstraci), hrozí trest za
přestupek aţ tři měsíce odnětí
svobody. K tomuto navíc orgány
SNB byly oprávněny osobu pro tzv.
objasnění věci zadrţet aţ na tři
týdny, kdy v této době nebyla
připuštěna ani účast obhájce na
vyšetřování.
Z uvedeného
je
zřejmé,
ţe
kterémukoliv člověku za vyjádření
vlastního názoru formou účasti na
demonstraci (pojaté jako akce
narušující veřejný pořádek) hrozil
nejen postih v podobě odnětí
svobody, ale navíc mu bylo téţ
zabráněno, aby se hájil během
zadrţení za pomoci obhájce.
Tímto odkazem na starší úpravu
přináším krátký pohled do minulých
poměrů ve společnosti a některých
právech osob a státních orgánů vůči
osobám. Zadrţení bez práva na
obhájce je kupříkladu dnes jiţ
nemyslitelné.
Tento článek nemá ambici vytahovat
na dnešní denní světlo křivdy
minulosti, ale poukázat na to ţe je
potřeba si váţit toho, ţe je nám
umoţněno ţit svobodně.
Domnívám
se,
ţe
vhodným
ukončením tohoto příspěvku je
citace postavy pana Košťála ze

známé české komedie, který říká:
„Bohušu největší, co vymyslíš, je
svoboda. Svoboda, to je k
nezaplacení!“
Advokátní kancelář
Mgr. Hugo Hubený
Tel.: 608 706 372
E-mail: info@akhubeny.cz
602 00 Brno, Běhounská 4/20

Brněnští strážníci lákají
nové kolegy na štědrý
příspěvek
Městská policie Brno rozšířila svou
náborovou kampaň o nový benefit.
Poté, co se uchazeči o práci úspěšně
začlení do týmu stráţníků, získají
takzvaný stabilizační příspěvek
v celkové výši třiceti tisíc korun.
Instituce chce motivovat schopné
zájemce a usnadnit jim přechod do
nového zaměstnání.
Částku budou nováčci čerpat
postupně. Pět tisíc korun získají,
jakmile se z nich stanou stráţníci,
tedy přibliţně tři měsíce po nástupu
k městské policii. Předpokladem je
vyhovět kritériím ústního pohovoru,
projít fyzickými a psychologickými
testy a následně absolvovat takzvaný
čekatelský kurz. Toto čtvrt roku
trvající intenzivní školení zahrnuje
studium zákonů a vyhlášek, kurzy
sebeobrany, taktiky zákroků i
střeleckou přípravu a je zakončené
zkouškou před komisí ministerstva
vnitra.
Dalších deset tisíc korun získají
stráţníci poté, co se stanou
kmenovými zaměstnanci, tedy po
uzavření pracovní smlouvy na dobu
neurčitou. Zbylých patnáct tisíc
korun
následně
obdrţí
po
tisícikoruně v kaţdé z následujících
patnácti výplat.
Městská policie Brno tímto krokem
obohacuje své široké portfolio
zaměstnaneckých výhod. „Nabízíme
příspěvek na stravování i dopravu,
pětitýdenní
dovolenou
a
ze
sociálního
fondu
podporujeme
kolegy, kteří si spoří na penzi,“
vyjmenoval některé z nich ředitel
Bohumil Šimek.
Více na www.mpb.cz/zamestnani
Stráţníci oslovují zájemce o
zaměstnání především kvůli padesáti
novým pracovním místům, jimiţ
organizace disponuje od Nového
roku a díky kterým se postupně
zvyšují počty hlídek zejména
v okrajových částech města.
„Díky současné náborové kampani
jiţ do našich řad přišly desítky

kolegů a obsadili jsme jimi i některá
nově zřízená pracovní místa.
Personální politika má však dlouhou
setrvačnost. Musíme kalkulovat
s odchody do důchodu, mateřskými
dovolenými i přestupy k armádě či
státní policii. Proto i letos chceme
nabrat dalších padesát lidí,“ vysvětlil
Bohumil Šimek.
Organizace se obrací na tělesně
zdatné, komunikativní a psychicky
odolné
uchazeče.
„Jde
nám
především o kvalitu stráţníků a za
všech okolností ji upřednostníme
před kvantitou. Ilustrovat to mohou
poslední statistiky, kdy jsme do
čekatelského kurzu přijali 8 ze 186
uchazečů,“
zdůraznil
Bohumil Šimek.
Podle předběţných výpočtů vyjde
zavedení stabilizačního příspěvku
městskou
policii
přibliţně
na 1,5 milionu korun. Peníze bude
vynakládat
z vlastních
zdrojů
určených na krytí personálních
výdajů, není tedy nutné jakékoli
navyšování rozpočtu. Čerpání se
navíc u kaţdého stráţníka rozloţí
přibliţně do dvou let, nejde tak o
zásadní zátěţ pro hospodaření
městské policie.
Stabilizační příspěvek bude městská
policie nabízet do odvolání. Benefit
se vztahuje jiţ i na stráţníky, kteří
vzejdou z aktuálního čekatelského
kurzu konaného mezi lednem a
březnem 2016.
Poţadavky na stráţníky i výhody
práce u brněnské městské policie

najdou
zájemci
na
www.mpb.cz/zamestnani.

webu

Jakub Ghanem, tiskový mluvčí

Nové taneční studio v
Jehnicích
Od ledna 2016 je v provozu taneční
a stepařské studio, které nabízí
taneční a pohybové aktivity pro děti
i dospělé.
Nábor do pravidelných kurzů
probíhá do poloviny února.
Adresa: Náměstí 3. května 4/7, Brno
- Jehnice.
Více informací na www.tapart.cz
nebo na tel. čísle +420 775 249 670.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Volejbalové soutěže v
polovině
Mládeţnické soutěţe se
s příchodem nového roku přehouply
do své druhé poloviny. Jak si vedla
druţstva Sokola Jehnice v té první?
Juniorky bez problémů vyhrály
základní skupinu Krajského přeboru
a cenné zkušenosti sbírají v Českém
poháru, kde dokázaly porazit i
extraligovou Španielku Řepy. Starší
ţákyně si počínají neméně úspěšně a
pohybují se v popředí své soutěţe,
kde jsou šesté z 29 druţstev.
Současně
nabírají
herní
praxi
v jihomoravském
přeboru juniorek a
kadetek,
kde
skončily v základní
skupině páté. Mladší
ţákyně, stejně jako
své starší kolegyně

hrají dvě soutěţe. V poháru
7. tříd jsou přesně v polovině
tabulky na 8. místě a se
zápalem bojují v ţákovském
přeboru se staršími děvčaty.
Tam jim patří 25. příčka.
Naše
nejmladší,
holky
z přípravky, se pravidelně
účastní turnajů barevného
minivolejbalu a na nejlepší
umístnění dosáhly v zelené
kategorii, kde skončily druhé.
Vedle všech výše zmíněných
výsledků je podstatné, ţe
holky chtějí sportovat, hrát
volejbal a baví je to.
Zveme volejbalové příznivce
na utkání mládeţnických
druţstev TJ Sokol Jehnice
v měsíci únoru a březnu.
Utkání se hrají v tělocvičně ZŠ
Blanenská 1, Jehnice.
6. února 9,00
kadetky - DDM
Kuřim
13. února
9,00
ţákyně Krajský přebor
14. února
9,00
ţákyně Pohár 7. tříd
12. března
10,00 kadetky DDM Brno
13. března
9,00
ţákyně Pohár 7. tříd
18. března
16,30 juniorky Junior Brno
19. března
9,00
ţákyně –
Krajský přebor
Zdeněk Janoušek

Revoluční program navrţený lékaři.
Rozhodněte se a udělejte nový
začátek:
Zhubněte za 3 dny.
Získejte lepší pocit a kondici za 6
dnů
Nyní za dotovanou cenu 450,- Kč,
stravovací plán, měření a odborné
vedení v ceně.
Nejedná se o dietu ani hladovku,
bezpečné a vhodné pro všechny.
Těším se na Vás, volejte ihned 606
534 593, Erika Gendráčová.

Hledám ke koupi dům.
Zahrada a garáž výhodou.
Cena do 5 mil. Kč, horší stav nevadí.
Prosím nabídněte. Tel: 736 123 995
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