Květen

2017
Květen 2017

Ročník 15

Číslo 5

Běžné č. 157

– předseda kulturní komise
sdělil, že pořádání Jehnických trhů
Dne 19. 4. 2017 proběhlo 212. se zadrhlo na nutnosti EET a není
dosud jasné, zda se budou vůbec
zasedání zastupitelstva
trhy pořádat, podrobnosti sdělí na
–
zastupitelstvo
pověřilo příštím jednání zastupitelstva.
– zastupitelstvo projednalo a bere
tajemníka sepsáním žádosti na
na
vědomí zprávy kontrolního
majitele pozemku p.č. 796/2
a
finančního
výboru
ze
dne
k.ú. Jehnice o souhlas s vydlážděním
29.
03.
2017.
části pozemku pod kontejnerovým
–
zastupitelstvo
projednalo
stáním naproti ZŠ a MŠ Blanenská
žádost
pana
Miroslava
Čady
a nemá
1, Jehnice.
námitek
k
výstavbě
půdní
vestavby
– oprava střechy na ZŠ a MŠ
Blanenská 1, Jehnice – starosta podá na domě na náměstí 3. května 4/7
zprávu
na
příštím
jednání v Brně-Jehnicích.
–
zastupitelstvo
projednalo
zastupitelstva, jak dopadla žádost
žádost
pana
Rostislava
Prokeše
o dotaci na opravu střechy a jaké
a
souhlasí
s
odstraněním
zábradlí
na
byly shledány závady na střeše.
ul.
Lelekovická
v
Jehnicích,
kdy
toto
– zastávka Ořešínská ve směru
do Brna – bylo požádáno odstranění bude řešeno s povolením
o vyznačení sítí (EON, Inogy) do sjezdu z p.č. 412/1 a p.č. 412/3 k.ú.
jednání zastupitelstva nepřišlo žádné Jehnice na komunikaci na ul.
Lelekovická.
vyjádření.
–
zastupitelstvo
projednalo
– oprava podlah ve škole –
Zprávu
nezávislého
auditora
pokud městská část neobdrží dotaci
o
výsledku
přezkoumání
hospona opravu střechy na škole, požádá
daření
městské
části
Brno-Jehnice
za
o možnost použití dotace určené na
období
od
1.
1.
2016
do
31.
12.
2016
opravu tříd na opravu střechy na
škole.
Zastupitelstvo
pověřilo a projednalo Zprávu nezávislého
starostu objednáním posudku na auditora o ověření účetní závěrky
technický stav střechy, ze kterého by k 31. 12. 2016 a bere tuto zprávu na
měl vyjít rozsah prací na střeše vědomí.
–
zastupitelstvo
projednalo
z hlediska zatékání.
přílohy
OZV
č.
21/2011,
týkající se
– vybočení krajské silnice před
úpravy
konkrétních
podmínek
ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice –
spalování
suchých
rostlinných
Jihomoravský kraj vykoupí pozemky
pod stávající silnicí a město Brno materiálů na území MČ Jehnice
a nepožaduje
provedení
změn
vykoupí pozemky pod chodníky.
v
příloze
obecně
závazné
vyhlášky
– dostavba areálu pivovaru
v Jehnicích – byly provedeny dvě č. 21/2011, pálicí dny zůstávají
prohlídky
stavebním
úřadem v platnosti dle stávající přílohy.
–
zastupitelstvo
projednalo
Královo Pole na pokyn OÚSŘ
cenovou
nabídku
firmy
Roman
MMB, byly zjištěny vážné rozpory
Navrátil
Brno
na
nátěr
podlahy
s vydaným stavebním povolením
a dne 6. 4. 2017 došlo k zastavení v tělocvičně v ZŠ Blanenská 1,
stavby na objektech A3 a A4. Brno-Jehnice ve výši 98.010,- Kč
Stavebník dostal možnost pouze včetně DPH a přesouvá tento bod na
zabezpečit stavbu, aby nedošlo příští jednání zastupitelstva.
– zastupitelstvo souhlasí se
k poškození již postavených částí
zpracováním
architektonickoobjektů (rozsah prací přesně určen).
provozní
studie
na
akci „Rozšíření
Společnost EMBRA Correct, a.s.
hřbitova
v
Brně-Jehnicích“
včetně
podala nabídku na vybudování
provedení
geologického
a
hydrogeoAlzheimer centra se 150 lůžky pro
pacienty. Zastupitelstvo vydefinuje logického průzkumu za celkovou
podmínky a potřeby k tomuto částku 53.200,- Kč bez DPH od Ing.
arch. Haralda Čadílka a pověřuje
centru.
starostu podpisem smlouvy.

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice

–
zastupitelstvo
souhlasí
s finančním zajištěním návštěvy
delegace
dospělých
z Litvy,
Kaunasu ve dnech 28.–30. 4. 2017
a finančním zajištěním návštěvy dětí
z Kaunasu ve dnech 1. 6. 2017 –
5. 6. 2017 v celkové výši 400.000,Kč.
– zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.
– zastupitelstvo projednalo výběr
pracovníka
stavebního
úřadu.
Starosta oznámil, že od 1. 5. 2017 je
na MČ Brno-Jehnice zřízen stavební
úřad. Do výběrového řízení se
přihlásily celkem čtyři uchazečky, se
kterými byl veden pohovor. Starosta
za výběrovou komisi navrhl
přijmout do pracovního poměru na
poloviční pracovní úvazek od
1. 5. 2017 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou Bc.
Michaelu Kubešovou. Starosta se
dohodl
s MČ
Brno-střed,
že
pracovnice bude do konce roku 2017
dislokována na jejich úřadě, kde
bude probíhat její zaškolení.
Zastupitelstvo
schvaluje
Bc.
Michaelu
Kubešovou
jako
pracovnici stavebního úřadu BrnoJehnice
a
pověřuje
starostu
podpisem dohody s MČ Brno-střed
o zaškolení této pracovnice na ÚMČ
Brno-střed.
Příští jednání zastupitelstva MČ BrnoJehnice se konalo 24. 5. 2017 v 18:30 hod. na
ÚMČ.

Od 1. 5. 2017 byl zřízen na
MČ Brno-Jehnice stavební
úřad.
Kontakt:
stavebni@brno-jehnice.cz

Gratulujeme
V květnu oslavili své narozeniny
paní Marie Maťhová, pan Ivan
Sedlák, paní Miloslava Janská a pan
František Kučera.
Jménem celé obce všem srdečně
blahopřejeme k životním jubileům
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce.

Vyhlédněte do ulic Brna
z minibusu
Oblíbené
vyhlídkové
jízdy
minibusem se opět vrací do ulic
Brna. Nasednout a vyrazit na místa,

která jsou obtížněji dostupná, pokud
byste měli jít z centra města pěšky,
můžete ze zastávky na náměstí
Svobody.

Nabídka jízd je letos rozšířená na tři
okruhy. Podívat se můžete za
Brněnskými
vilami,
což
je
dvouhodinový okruh okolo vil LöwBeer,
Tugendhat
a
Stiassni

a Jurkovičovy vily. Na tento okruh
odjíždí minibus v pátek a v neděli
(kromě 1. neděle v měsíci) v 10, ve
13 a v 16 hodin.
Nový okruh za Brněnskými hrady
vede až k hradu Veveří, minibus
zajíždí samozřejmě i na hrad
Špilberk. Jízda trvá téměř 3 hodiny
a absolvovat ji můžete každou
sobotu v 10 a ve 14 hodin. Třetí
okruh se jmenuje Brno židovské
a minibus odjíždí z náměstí Svobody
vždy 1. neděli v měsíci v 10 a ve 14
hodin.
Při jízdě minibusem doprovází
turisty průvodce, pro zahraniční
návštěvníky
jsou
připraveny
audioguidy s nahrávkou výkladu
o městě a památkách v anglickém
a německém jazyce.
Jízdní řády a další informace najdete
na
stránkách
Turistického
informačního centra města Brna.
Jízdné vyjde na 250 Kč pro
dospělého, 150 Kč pro děti od 7 let,
studenty, seniory, ZTP a ZTP/P
a 600 Kč pro rodinu. Jízdenky se
prodávají v informačních centrech
TO JE Brno v Panenské ulici, pod
krokodýlem
v Radnické
ulici
a online na www.ticbrno.cz
Gabriela Peringerová

Alkohol na pracovišti
a rozvázání pracovního
poměru
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jak
všichni víme, alkohol na pracoviště
nepatří. Skutečnost, že zaměstnanec

vstoupí na pracoviště pod vlivem
alkoholických nápojů, je potřeba
hodnotit jako porušení povinností
vztahujících se k jím vykonávané
práci. Co s sebou porušení takových
povinností
přináší?
Může
zaměstnavatel se zaměstnancem
rozvázat pracovní poměr? O tom si
povíme v dnešním díle.
Dle
zákonné
úpravy,
pokud
zaměstnanec
zvlášť
hrubým
způsobem
poruší
povinnost
vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jím vykonávané
práci, zaměstnavatel může dle
ustanovení § 55 odst. 1 písm. b)
zákoníku práce okamžitě zrušit
pracovní poměr. Pokud jsou
u zaměstnance dány důvody, pro
které by s ním zaměstnavatel mohl
okamžitě zrušit pracovní poměr,
nebo zaměstnanec závažně poruší
svou pracovní povinnost, může dát
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď
dle ustanovení § 52 písm. g)
zákoníku práce.
Nabízí se otázka, zda je zjištěný
zbytkový alkohol u zaměstnance
vždy důvodem pro rozvázání
pracovního poměru. Odpověď zní
nikoliv.
Zjistí-li zaměstnavatel u zaměstnance zbytkový alkohol, může pracovní
poměr rozvázat pouze za určitých
podmínek. Těmito podmínkami se
nedávno zabývaly české soudy
a dospěly k závěru, že aby mohla
přítomnost
alkoholu
v těle
zaměstnance vést současně k jeho

ovlivnění, je nutné, aby zjištěné
množství alkoholu dosáhlo určité
hladiny. Uzavřely, že hladina
alkoholu do 0,2 g/kg v krvi se
považuje za hladinu neprůkaznou,
proto
nelze
konstatovat,
že
zaměstnanec s takovým množstvím
alkoholu
v krvi
vstoupil
na
pracoviště pod vlivem alkoholické
látky.
Obecně řečeno, zjištění požití
alkoholu zaměstnancem samo
o sobě nemusí vždy automaticky
znamenat
porušení
jeho
povinností v takové intenzitě, aby
mohl být s ním platně rozvázán
pracovní poměr. Vždy však bude
nutné
posoudit
okolnosti
konkrétního
případu
z různých
hledisek a závěry soudů nelze
absolutizovat.
Dále nelze opomenout, že ačkoliv
zůstatkový
alkohol
v krvi
zaměstnance není vždy závažným
porušením povinností zaměstnance
nebo zvlášť hrubým porušením
povinností, jedná se minimálně
o méně
závažné
porušení
pracovních
povinností.
Pro
opakované
méně
závažné
porušování pracovních povinností
může dát zaměstnavatel zaměstnanci
výpověď, pokud v době posledních 6
měsíců v souvislosti s porušením
pracovních povinností písemně
zaměstnance upozornil na možnost
výpovědi.
Závěrem
lze
zaměstnavatelům
doporučit, aby při rozvázaní

pracovního
poměru
se
zaměstnancem z důvodu přítomnosti
alkoholu v krvi zvážili všechny
okolnosti případu a neriskovali, že
později bude výpověď (nebo
okamžité
zrušení
pracovního
poměru)
určená
soudem
za
neplatnou.
Mgr. Marianna Sušková

UŽIJTE SI KREATIVNÍ
DOVOLENOU S LIPKOU
Lipka myslí v létě nejen na děti,
ale také na dospělé, kteří rádi
tvoří z přírodních materiálů. Letos
připravuje dva týdenní programy
formou příměstského tábora:
Řemeslné léto na pracovišti
Lipová a Košíkářské léto na
pracovišti
Kamenná.
Oba
v termínu od 31. července do
4. srpna.
Řemeslné léto nadchne všechny,
kdo hledají velké množství inspirace
z různých oblastí. Těšit se mohou na
tvorbu z textilu (tkaní na různých
stavech,
výroba
podsedáků,
provazů), vyrábění ze
dřeva
(dřevěné prkénko nebo tác, práci
s horní frézou, netradiční krmítko)
a také nejrůznější využití rostlin
(zpracování bylinek, pečení ve
venkovní peci, zásady přírodní
zahrady a semenaření). Tradičně
nebudou chybět nápady na Vánoce
a Velikonoce, ale na programu je
také novinka. Tou letos bude Den
druhých šancí, kdy účastníci
dostanou návody a náměty, jak
vdechnout nový život starým věcem
– například jak vyrobit mozaiku
nebo drátovat nádoby.
Košíkářské léto čeká na ty, kdo se
chtějí naučit anebo zdokonalit
v umění pletení z proutí nebo
pediku. Při výrobě košů z vrbového
proutí a dalších výrobků příjemně
zrelaxujete a naučíte se využívat
plochý materiál pro výrobu košů či

pojízdných tašek, různé typy
ornamentálních vzorů pro dna,
pestrou škálu barevných vzorů na
výplety stěn a také nejrůznější druhy
uzavírek. „Na košíkářské léto se
těším – vyčistím si u pletení hlavu,
zbavím se stresu a můžu začít znovu
s čistým štítem,“ chválí si program
Kamila Balcaříková, která se ho
zúčastňuje pravidelně.
Podrobnosti k oběma akcím najdete
na www.lipka.cz v sekci Kalendář
akcí.

DEN DĚTÍ A SLUNOVRAT
S LIPKOU
Červnové akce pro veřejnost
budou patřit hlavně dětem. Kromě
oslavy Dne dětí v zahradě vily
Stiassni se můžete opět těšit na
oblíbenou
oslavu
letního
slunovratu na pracovišti Lipová.
Den dětí s Lipkou proběhne
v sobotu 3. června v zahradě vily
Stiassni. Od 10 do 15 hodin budou
pro děti připravena různá zastavení
v zahradě, kde budou díky různým
poznávacím aktivitám objevovat
přírodu, hrát si a tvořit. Vila Stiassni
připravila
speciální
prohlídky
s postavami vrchního zahradníka
a dcery majitelů vily vhodné pro
rodiny s dětmi. Můžete je absolvovat

v 11, 13 a 15 hodin, je však nutné
si předem
rezervovat
místo.
V případě deštivého počasí se akce
ruší. Více informací najdete na webu
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí,
prohlídky objednávejte na webu
www.vila-stiassni.cz.
Slunovrat můžete oslavit ve středu
21. června od 15 do 18.30 hodin
v přírodní
zahradě
pracoviště
Lipová. Na děti čekají hry
a pozorování v zahradě (pokusíme se
odhalit tajemství kvetoucího zlatého
kapradí),
tvoření
z přírodních
materiálů,
výroba
bylinkových
voniček z devatera kvítí i posezení
u ohně. V hliněné zahradní peci
upečeme tymiánové sušenky. Za
nepříznivého počasí bude akce
probíhat v budově a pod zahradními
střechami. Účast na akci je zdarma,
podrobnosti najdete na webu
www.lipka.cz v sekci Kalendář akcí.
V létě se mohou děti těšit na desítky
příměstských i pobytových táborů.
Přehled volných míst je na webu
www.lipka.cz/tabory.
Ing. Veronika Neckařová

Hledám dům
Řečkovice, Jehnice, Mokrá Hora, Ořešín ap.

děkuji.
T: 607 127 906
NABÍZÍM PRÁCI Z DOMOVA NA PC/NET
NA VČ NA 2–3 H DENNĚ / 7–10 TIS. MĚS.
NEBO NA HČ OD 25 000 MĚS. VÍCE INFO NA
www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

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 4× ročně. Příloha 12× ročně.
Číslo 5 vydáno dne 26. 5. 2017 v Brně. Sazba a tisk redakce. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

