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MČ Brno-Jehnice

Ročník 14

Dne 20.7.2016 proběhlo 205.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo přebírá výsledek
výběrového řízení na oplocení
pronajatého pozemku pč. 795/1 k.ú.
Jehnice, které provedla dne
20.5.2015 ZŠ a MŠ Blanenská 1,
Jehnice a schvaluje návrh smlouvy o
dílo na výstavbu plotu areálu
zahrady MŠ Blanenská 1, Brno,
s vítězem výběrového řízení
společností Stavební společnost
Čáslava s.r.o. za částku 122.646,-Kč
včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy. Při oplocení
musí Stavební společnost Čáslava
s.r.o. respektovat věcné břemeno pro
vodárenské zařízení.
-zastupitelstvo souhlasí
s výstavbou chodníku po levé straně
vozovky ve směru od pivovaru k ul.
Blanenská za podmínek, že stavba
bude řádně vyprojektována, budou
vypořádány majetkoprávní vztahy
k pozemkům pod budoucím
chodníkem a po vybudování bude
stavba předána jako chodník
Statutárnímu městu Brnu.
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice
nesouhlasí s návrhem smlouvy o
spolupráci.
-zastupitelstvo pověřuje starostu
jednáním s majetkovým odborem
Magistrátu města Brna k zahájení
jednání s UZSVM, který je
vlastníkem stávajícího pozemku p.č.
18/1 k.ú. Jehnice, aby majetkový
odbor MMB vstoupil v jednání
s UZSVM o bezúplatném převodu
do majetku města Brna nově
vytýčeného pozemku p.č. 18/16 o
výměře 9m2 k.ú. Jehnice
-v průběhu měsíce srpna 2016
bude vyvoláno jednání s odborem
územního plánování a rozvoje MMB
ke změnám územního plánu města
Brna.
-dne 2.8.2016 bylo zahájeno
řízení o předčasném užívání stavby
přístavby MŠ v Jehnicích.
-zastupitelstvo souhlasí
s dodávkou hasících přístrojů a
provedení kontroly hydrantů v nové
přístavbě MŠ v Jehnicích odbornou
firmou a schvaluje fakturu na tyto
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práce a dodávky za částku 15.199,Kč včetně DPH.
-zastupitelstvo souhlasí
s nabídkou společnosti BENJAMIN
na dodávku dvou krytů radiátorů a
dvou skříněk na ručníky, které
nebyly součástí nabídky na dodání
vybavení za částku 10.107,-Kč
včetně DPH.
-zastupitelstvo pověřuje
tajemníka ÚMČ Brno – Jehnice
objednáním vytýčení hranice
věcného břemene - vodárenského
objektu a hranice p.č. 795/1 k.ú.
Jehnice u oprávněného
zeměměřičského inženýra zaměření
ing. Sáčka do částky 5.000,-Kč.
-předseda redakční rady
Jehnických listů informoval
zastupitele, že se podařilo získat
dalšího člena redakční rady pana
Ing. Jana Vodičku.
-předseda kulturní komise
informoval o přípravě hodů 2016.
-starosta informoval, že byli
pozváni naši občané na návštěvu
Kaunasu v září 2016.
-zastupitelstvo schvaluje text na
pamětní desku na novou přístavbu
školky:
MATEŘSKÁ ŠKOLA V JEHNICÍCH
VYBUDOVÁNA S FINANČNÍ
PODPOROU MĚSTA BRNA
A PÉČÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO JEHNICE
*
SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA
1.9.2016

-zastupitelstvo schvaluje nabídku
společnosti Michal Hrnčíř s.r.o. na
úpravu vodoinstalace a doplnění
venkovních vývodů v MŠ v celkové
výši 84.494,-Kč včetně DPH a
pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
-zastupitelstvo schvaluje nabídku
společnosti Michal Hrnčíř s.r.o. na
úpravu vybavení kotelny v MŠ
celkové výši 141.765,-Kč včetně
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
-zastupitelstvo schvaluje nabídku
společnosti Elektroinsta Brno spol.
s r.o. na dodávku připojení datové
sítě a jednotného času - propojení
sítí novostavby MŠ se školou.
V celkové výši 28.021,-Kč včetně
DPH a souhlasí s vypracovanou
objednávkou.

-zastupitelstvo souhlasí s
nabídkou společnosti KOMFORT,
a.s. na úpravu jižní fasády ZŠ za
celkovou částku 51.625,-Kč včetně
DPH a souhlasí s objednáním těchto
prací.
-zastupitelstvo schvaluje dohodu
o předčasném užívání stavby mezi
společností KOMFORT, a.s. a
Statutárním městem Brnem,
Městskou částí Brno – Jehnice a
pověřuje starostu podpisem této
dohody.
-zastupitelstvo schvaluje
změnové listy na akci „Přístavba
objektu MŠ Brno – Jehnice
Blanenská 1“ na zvýšení ceny díla o
742.000,-Kč bez DPH tak, jak je
předložila společnost KOMFORT,
a.s. dne 12.7.2016. Změnové listy
byly řádně projednány, realizovány a
mají oporu ve stavebním deníku.
-zastupitelstvo schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi
MČ Jehnice a společností
KOMFORT, a.s. na akci „Přístavba
objektu MŠ Brno – Jehnice
Blanenská 1“ týkající se zvýšení
ceny díla o 742.000,-Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem dodatku
č. 3.
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne
07.09.2016 v 18:30 hod. na ÚMČ.

Gratulujeme

V červenci oslavil své narozeniny pan
František Menšík. Jménem celé obce
srdečně blahopřejeme k životnímu
jubileu a přejeme hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
Redakce

Kulturní akce 2016
1.9.2016 – SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ NOVÉ MATEŘSKÉ
ŠKOLY
10.9.2016 – JEHHNICKÉ HODY
10.9.2016 – FARMÁŘSKÉ TRHY
4.12.2016 - ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
4.12.2016 – FARMÁŘSKÉ TRHY

Základní škola a mateřská
škola Brno, Blanenská 1,
příspěvková organizace nabízí

pro všechny občany celoroční
stravování v naší školní jídelně.
Cena obědů pro:
- místní důchodce - 51,- Kč ( 12,- Kč
příspěvek ÚMČ )
- cizí strávníky - 63,- Kč

Výdej obědů od 11,15 – do 12,00
hodin vchodem určeným pro cizí
strávníky.
Možnost přihlášení v kanceláři školy
na tel. č. 541 237 285
Vaříme i mimo školní docházku přes
celé prázdniny.
Přijďte, vyzkoušejte a ochutnejte!

Srdečně Vás zve
Kolektiv školní jídelny

Co nespadá do společného
jmění?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minulém díle jsme se zabývali
možností modifikace manželského
majetkového
režimu.
Nyní
se
podíváme
na
zákonný
režim
společného jmění, u kterého platí
obecné pravidlo, že veškeré příjmy i
veškeré dluhy, které nabyl jeden
z manželů nebo oba manželé společně
za trvání manželství, jsou součástí
společného jmění. Z tohoto pravidla
existují níže uvedené zákonné
výjimky.
První z výjimek představují věci
osobní potřeby. Platí, že všechno, co
slouží osobní potřebě jednoho
z manželů, např. ošacení, má tento
manžel ve svém výlučném vlastnictví.
Součástí společného jmění není ani to,
co nabyl jen jeden z manželů darem,
děděním nebo odkazem. Avšak dárce
v případě darování a zůstavitel
v pořízení pro případ smrti může
projevit úmysl jiný, tzn. darovat či
odkázat věc do společného jmění.
To, co nabyl jeden z manželů jako
náhradu nemajetkové újmy na svých
přirozených právech, také nespadá do
společného jmění. Pro názornost lze
uvést kompenzaci za způsobenou
nemajetkovou újmu při zásahu
osobnostních práv či nárok na
bolestné.
Do společného jmění nespadá také to,
co nabyl jeden z manželů právním
jednáním vztahujícím se k jeho
výlučnému
majetku.
Půjde
o
především
o
prodej
výlučně
vlastněných věcí, nebo naopak nabytí
nové věci z výlučných prostředků
manžela.
Společné jmění dále netvoří to, co
nabyl jeden z manželů náhradou za
poškození, zničení nebo ztrátu svého
výhradního majetku, což je logické,
nakolik náhrada za výhradní majetek
představuje pouze jinou formu
předchozího výlučného majetku.

Přes výše uvedené zákonné případy,
kdy věci nespadají do společného
jmění, je potřeba pamatovat, že zisk
z toho, co náleží výhradně jen
jednomu z manželů, již tvoří součást
společného jmění manželů. Jako
typický příklad lze uvést uzavření
nájemní smlouvy, kterou jeden
z manželů pronajímá svůj výlučně
vlastněný byt. V takovém případě se
nájemné po odečtení nákladů stává
součástí společného jmění.
U dluhů lze uvést dva případy, kdy se
dluh nestává součástí společného
jmění. Prvním případem jsou dluhy,
jež se týkají majetku, který náleží
výhradně jednomu z manželů. Druhým
případem jsou dluhy, které převzal jen
jeden z manželů bez souhlasu druhého
manžela, přičemž se současně nejedná
o obstarávání každodenních nebo
běžných potřeb rodiny.
Zákonná úprava tak pamatuje na
životní situace, u kterých jak příjmy,
tak i dluhy nespadají do společného
jmění, a to přesto, že mezi manželi
neexistuje smlouva o manželském
majetkovém režimu.
Marianna Sušková
advokátní koncipientka v AK Hubený

LIPKA PŘIPRAVUJE
SEZNÁMENÍ S KOUŽKY A
POZNÁVÁNÍ NETOPÝRŮ
„Nevím jak ty, mami, ale já budu
chodit na Lipku až do konce života!“,
říká Ráďa, který chodí do Píďalek,
kroužku určeného nejmladším dětem
(od 2 let). Až bude starší, může přejít
třeba do Kuklíků, Píditelů, Divochů,…
a pak vybírat z nabídky pro věk 18+.
Lipka nabízí na padesát různě
zaměřených kroužků, které spojuje
láska
a
respekt
k přírodě
a
dobrodružství prožitá společně s
kamarády. Jejich přehled najdete na
www.lipka.cz/krouzky a do všech je
možné se přihlásit. Kroužky můžete
vybírat podle věku dětí, zaměření a
místa, kde probíhají. V Brně nabízí
kroužky
3
pracoviště:
Lipová
v Pisárkách, Rozmarýnek v Jundrově a
Jezírko
v Soběšicích.
V prvních
týdnech můžete přijít vybraný kroužek
vyzkoušet a k seznámení s kroužky
jsou určeny také dvě akce pro
veřejnost. V pondělí 5. září proběhne
od 15 do 18 hodin Kroužkové
odpoledne na Jezírku, ve středu 7.
září od 15 do 16.30 hodin
Kroužkování na Rozmarýnku. Na

obou čeká program pro děti připravený
přímo vedoucími, můžete se seznámit
s prostředím, kde kroužky probíhají, a
zeptat na všechno, co vás o kroužcích
zajímá.
Hned v dalším týdnu můžete poznat
také prostředí pracoviště Lipová a
především netopýry zblízka na akci
Noc pro netopýry aneb Lipka
vzhůru nohama. Ve spolupráci s
Českou společností pro ochranu
netopýrů můžete netopýry zblízka
sledovat a dozvědět se o nich mnoho
zajímavostí. Uvidíte, jak fungují
ultrazvukové detektory a jak se dál
netopýři zkoumají. Děti se mohou těšit
na tvoření s netopýří tematikou. Kdo
má zájem, ať neváhá, sbalí v pátek 16.
září baterku a dobrou náladu a přijde
na Lipovou 20.
Ing. Veronika Neckařová
Lipka – školské zařízení pro environmentální
vzdělávání

Trhy na Zelňáku zvou k
návštěvě

Tržiště na Zelném trhu letos
vstoupilo po rozsáhlé rekonstrukci
do své druhé sezóny. Až do půlky
listopadu bude návštěvníky lákat
na neopakovatelnou atmosféru,
nabídku jihomoravských
zemědělců, provoz šest dní v týdnu
a na doprovodné slavnosti či
festivaly.
Nově se také na Zelném trhu ve větší
míře pořádají gastronomické a kulturní
akce. Letos se například ještě chystají
tři díly festivalu Vivat Zelňák,
věnované rajčatům, jablkům a
hruškám (9.–10. září) nebo bramborám
a dýním (7.–8. října), ale i pětadvacátý
ročník Brněnského biojarmarku (30.
září–1. října).
Trhy na Zelňáku jsou v provozu od
pondělí do pátku v čase 6:00–18:00
hod., v sobotu pak od 6:00 do 14:00
hod. Jednorázové akce se zde konají
především v pátek a v sobotu.
V letošním roce bude tržiště v provozu
až do 12. listopadu, pak začne příprava
Adventu na Zelňáku (samotná akce se
uskuteční v termínu 25. 11.–23. 12.).
Bližší informace je možné získat na
webových stránkách
www.trhynazelnaku.cz.
Provozovatelem trhů je městská část
Brno-střed.

Denisa Kapitančiková

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava
Menšíková, Prof. Karel Stránský, Václav Šicha, Ing. Arch. Jan Vodička. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00
Brno, tel.:541 237 425, fax.:541 237 157 IČO 00225983, e-mail: info@brno-jehnice.cz. www.brno-jehnice.cz. Vychází 4x ročně. Příloha 12 x
ročně. Číslo 8 vydáno dne 29.8.2016 v Brně. Sazba a tisk redakce. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

