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Dotaz na výstavbu v MČ
Jehnice – bude snad možné stavět po
levé straně pod školou a mezi ul.
Lelekovická a Blanenská
p. Polák – za sdružení důchodců
poděkoval zastupitelstvu za zachování přízně pro důchodce
Poděkoval paní učitelce
První lednový den roku 2018 zemřel a paní zástupkyni ředitele ZŠ za
prof. Ing. Karel Stránský, DrSc., organizaci vystoupení, které měly
uznávaný odborník ve slévárenství, děti pro klub důchodců
Požádal, zda by bylo možno
vysokoškolský pedagog a vědecký
nechat
zastřešit
zastávku MHD na
pracovník.
ul.
Ořešínská
směrem
do města –
Naše vzpomínka však míří ke Karbude
provedeno
v
roce
2018 tento
lovi, jak nám přátelsky, bez ohledu
na náš věk, navrhl své oslovování. záměr má zastupitelstvo již od roku
Budeme si jej pamatovat jako dlou- 2016 a vzhledem k dofinancování
holetého spolupracovníka, který do nové mateřské školy ze zdrojů MČ
Jehnických listů přispíval osobními nemohl být zatím proveden
- Ing. Hudec – zjistit, zda břízy na
vzpomínkami na dětství a mládí
náměstí
3. května v Jehnicích jsou
prožité v Jehnicích, svůj zájem
v
pořádku,
protože se naklánějí
o historii obce i širšího okolí propoa
vykazují
známky
poškození. Zajoval v nevšedních souvislostech se
svým odborným zaměřením. Jeho stupitelstvo pověřilo tajemníka obvlastní verše i kresby často doplnily jednáním dendrologického posudku.
- Dr. Rinchenbach – informoval
publikace o naší obci i stránky našezastupitele o problému s připojením
ho zpravodaje.
Vážený pane profesore, milý Karle, jednoho domu do kanalizace na ul.
děkujeme za práci pro jehnické ob- Cikánkova. Zastupitelstvo pověřilo
čany, za přátelství, za možnost starostu a místostarostu, aby za
městskou část vstoupily do jednání
s Tebou spolupracovat.
s BVaK.
Redakční rada Jehnických listů
- pošta v Řečkovicích – proběhlo
Informace Zastupitelstva
jednání na bytovém odboru MMB,
MČ Brno-Jehnice
kdy se k záměru vybudovat poštu
Dne 20. 12. 2017 proběhlo 220. zase- v místě proluky za konečnou tramdání zastupitelstva
vaje staví negativně starostové dalPřed zasedáním zastupitelstva pro- ších městských částí z důvodu špatběhlo veřejné shromáždění občanů né dostupnosti a z důvodu nedostaměstské části Brno-Jehnice.
tečné kapacity nové pošty. DohodDiskuzi zahájil starosta, který při- nuto, že po novém roce bude schůzvítal všechny přítomné a požádal je ka starostů, kterých se tento problém
o diskuzi k navrženému rozpočtu
dotýká, kde dojednají společný poDotaz, proč není příjem stup.
z reklamy v Jehnických listech zahr- projekt hřbitova v Jehnicích –
nut do rozpočtu, zastupitelé vysvětli- práce na projektu se zpozdily,
li, že v navrženém rozpočtu jsou a nikoli z viny projektanta; před
pouze finanční prostředky, které konečnou verzí projektu musí dojít
známe, a nemohou být zde zahrnuty k zápisu pozemků na KN, kdy se
takové, jejichž výši neznáme. Pokud k návrhu na zápis změny v KN vyjabudou příjmy z reklamy, budou dřují odbory MMB a stavební úřad.
zahrnuty do rozpočtu rozpočtovým Starosta navrhl prodloužit lhůtu pro
opatřením v příštím roce.
předání konečného projektu do
Dotaz, zda by byl problém 30. 6. 2018.
vybudovat na ul. Ořešínské přechod
- předseda školské rady sdělil zapro chodce z důvodu rychlé jízdy stupitelstvu městské části Brnoaut. Zastupitelstvo pověřilo tajemní- Jehnice, že školská rada nepožaduje,
ka zjištěním podmínek pro povolení aby Rada města Brna vyhlásila konpřechodu na ul. Ořešínská
/…/ na konci sil už víme, kdo je kdo,
loučení je smutné rekviem,
a proto mnozí odcházejí
mlčíc, beze slov rozloučení /…/
(z básně Karla Stránského
„Za hradbami smrků“ napsané
29. 10. 1991)

kurzní řízení a odvolala ředitele
Základní školy a mateřské školy
Brno, Blanenská 1, příspěvková
organizace, z důvodu, že dne
31. 7. 2018 uplyne jeho šestileté
období výkonu práce na pracovním
místě ředitele.
- zastupitelstvo projednalo žádost
MČ Brno-Ořešín o vyslovení souhlasu s rozšířením VKP na p.č. 1193
k.ú. Jehnice a přesouvá tento bod na
příští jednání.
- zastupitelstvo nemá námitky
a souhlasí s novelou OZV na omezení nočního klidu na území MČ
Brno-Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na území MČ BrnoOřešín a to:
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- zastupitelstvo schvaluje žádost
Základní školy a mateřské školy
Brno, Blanenská 1, příspěvková
organizace, a souhlasí s navýšením
rozpočtu o částku 197.341,- Kč na
dofinancování provozu MŠ v roce
2017.
- zastupitelstvo schvaluje návrh
rozpočtu Základní školy a mateřské
školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, na rok 2018.
- zastupitelstvo schvaluje návrh
střednědobého výhledu rozpočtu
Základní školy a mateřské školy
Brno, Blanenská 1, příspěvková
organizace, na rok 2019–2020.
- zastupitelstvo souhlasí s přijetím
daru Základní školy a mateřské

školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, od společnosti Montáže SKA s.r.o. ve výši 3.000,- Kč
na materiální vybavení.
- zastupitelstvo nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení a odvolání
ředitele Základní školy a mateřské
školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, z důvodu, že dne
31. 7. 2018 uplyne jeho šestileté
období výkonu práce na pracovním
místě ředitele.
zastupitelstvo
souhlasí
s bezplatným pronájmem tělocvičny
v ZŠ v Brně-Jehnicích na cvičení
mladých hasičů ve školním roce
2017–2018.
- zastupitelstvo nemá zásadní připomínky k poslední verzi zástavby
areálu
bývalého
Pivovaru
v Jehnicích, tak jak bylo specifikováno v žádosti společnosti EMBRA
Correct, a.s. ze dne 15. 12. 2017
(v upravené variantě). Ke konečnému vyjádření je však nutno udělat
inventuru všech dosud provedených
dohod mezi společností EMBRA
Correct, a.s a MČ Brno-Jehnice
a změn ve výškovém a objemovém
uspořádání
objektů,
plánovací
smlouvy, odprodej 5 bytových jednotek v objektu A2 za dohodnutou
36.000,- Kč/m2, řešené dopravní
situace na ul. Kleštínek (chodník)
atd. Tato inventura bude provedena
za účasti zodpovědných pracovníků
společnosti EMBRA Correct, a.s.
a zastupitelstva MČ Brno-Jehnice
v prvním týdnu měsíce ledna 2018.
Definitivní souhlas se změnami vydá
MČ Brno-Jehnice až po předložení
dokumentace se změnami v celém
areálu k příslušnému řízení na stavebním úřadě.
- zastupitelstvo pověřuje starostu
jednáním o převzetí agendy na výstavbu Pivovaru Jehnice pod stavební úřad v Brně-Jehnicích.
- zastupitelstvo schvaluje navýšení
finančního fondu na rok 2017
o 4.000,- Kč pro Klub důchodců
v Jehnicích. Tato částka stačí
k dorovnání neuhrazených faktur.
- zastupitelstvo schvaluje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva Brno-Jehnice s ohledem na
nařízení vlády č. 318/2017 od
1. 1. 2018 následovně:
Předsedovi redakční rady Jehnických listů panu ing. Ivo Pekařovi –
2.500,- Kč/měsíc
Předsedovi kulturní komise panu
Milanu Pernicovi – 1.000,- Kč/měsíc

Ostatní neuvolnění zastupitelé ne- soukromých akcí, ovšem za předpobudou za svoji práci v ZMČ Brno- kladu, že bude dodržena vyhláška
Jehnice pobírat žádnou odměnu.
o nočním klidu a i s ohledem na
- zastupitelstvo nemá připomínky výše citovaný nález ústavního souk již navrženým nízkoemisním zó- du.
zastupitelstvo
schvalunám, které budou prověřeny a případně budou dopracovány stávající je rozpočtové opatření č. 7/2017,
které je nedílnou součástí tohoto
modely.
- zastupitelstvo projednalo „Stano- zápisu.
- zastupitelstvo projednalo Návrh
vení místa na území městské části
Brno-Jehnice pro konání svatebních příjmů, které město Brno postoupí
obřadů“ a bere informaci MV ČR v roce 2018 do rozpočtu městské
Brno-Jehnice,
ve
výši
č. 17/2017 na vědomí, a pokud bu- části
dou mít svatebčané zájem, toto mís- 14,873.000,- Kč a vlastní příjmy
to bude určeno po domluvě se sta- městské části ve výši 621.000 ,- Kč.
- zastupitelstvo schvaluje předlorostou městské části.
- zastupitelstvo projednalo cenové žený Návrh rozpočtu MČ Brnonabídky a smlouvy o dílo na zpraco- Jehnice na rok 2018 v celkové výši
vání projektové dokumentace pro 15,494.000,- Kč.
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
provedení stavby – oprava střešního
pláště ZŠ Jehnice. Dne 20. 12. 2017 o poskytnutí neinvestičního příspěvbyl doručen e-mail od společnosti ku z rozpočtu mezi MČ BrnoRKNT expertní kancelář s.r.o., kte- Jehnice a TJ Sokol Jehnice, z.s. ve
rým odstupuje od nabídky na vypra- výši 120.000,- Kč a pověřuje míscování projektové dokumentace a od tostarostu podpisem této smlouvy.
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
návrhu smlouvy o dílo z důvodu
kolize s termíny dokončení dalších o poskytnutí neinvestičního příspěvprojektů, které zpracovává. Zastupi- ku z rozpočtu mezi MČ Brnotelstvo pověřilo starostu oslovením Jehnice a Českým svazem chovatelů
dalších společností na vypracování č. 40 ve výši 10.000,- Kč a pověřuje
projektové dokumentace pro prove- starostu podpisem této smlouvy.
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
dení stavby – oprava střešního pláště
o poskytnutí neinvestičního příspěvZŠ Jehnice.
- zastupitelstvo schvaluje Dohodu ku z rozpočtu mezi MČ Brnoo podmínkách výkonu státní správy Jehnice a Sborem dobrovolných
mezi MČ Brno-Jehnice a MČ Brno – hasičů Brno-Jehnice ve výši 30.000,Kč a pověřuje starostu podpisem této
Královo Pole na rok 2018
- zastupitelstvo projednalo žádost smlouvy.
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu
pana
Procházky
o
povolení
k pořádání soukromé akce „Oslava o poskytnutí neinvestičního příspěvnarozenin“ a neuděluje povolení ku z rozpočtu mezi MČ Brnok pořádání soukromé akce „Oslava Jehnice a Myslivecké sdružení Pasenarozenin“ a to s ohledem na to, že ky-Jehnice ve výši 10.000,-Kč
omezit dobu nočního klidu je možné a pověřuje starostu podpisem této
pouze ve výjimečných případech. smlouvy.
Taková událost, kdy je veřejný zá- Další zasedání zastupitelstva se konalo dne
jem na dodržování doby nočního 24. 01. 2018 v 18:30 hod. na ÚMČ.
klidu a tedy
nerušeného
PŘÍJMEME PRACOVNÍKY NA HPP S INVALIDNÍM
odpočinku
v
DŮCHODEM NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. POZICE
zákonem vySTRÁŽNÝ A RECEPČNÍ PRO PRACOVIŠTĚ BRNOmezené osmihodinové noční
STŘED. NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY.
době převážen
PPH spol. s.r.o., WURMOVA 3, BRNO. TEL:
zájmem
na
602595682
udržení místních
tradic
Jehnická Tříkrálová sbírka
a upevňování mezilidských vazeb 2018
skrze hlasité noční aktivity, což
Do vybírání se letos zapojilo celkoresponduje s nálezem Ústavního
kem 29 koledníků, z toho 11 dětí.
soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne Výnos sbírky byl opět vysoký7. 6. 2016. Zastupitelstvo MČ BrnoJehnice nemá námitky proti pořádání

45050,-Kč, což se rovná přibližně
loňské vybrané částce.
Zahájili jsme jako obvykle
1.1.2018 u našich milých sousedů
z ulice-důchodců, symbolicky poslední bankovky vložila do pokladen
malá Apolenka Morávková a její
bratříček dne 13.1.
P.S. Dobrá zpráva pro dospávače
Silvestra: příští rok zahájíme koledování až odpoledne, slibujeme!
Díky všem přispěvatelům – koledníci

Životní podmínky 2018 –
výběrové šetření
v domácnostech

ny přijdou letos brzy. Lipka
už se těší.
V týdnu od 5. do 9. února 2018
budou mít děti v Jihomoravském
kraji jarní prázdniny. Dopřejte těm
svým některý ze čtyř dobrodružných
příměstských táborů Lipky. Konají
se na pracovištích Lipová, Kamenná,
Jezírko a Rozmarýnek, děti k nám
vždy ráno přicházejí a odpoledne
jdou zase domů.
A co s námi zažijí? Na Lipové se na
detektivy ve věku 6–8 let těší záhadolog Bobromil. Společně se
vydají do zimní přírody stopovat a
dalekohledem pozorovat zvířata. Na
Kamenné se děti o něco starší, 8–12
let, pokusí přijít na kloub záhadám
skrytým v uličkách v Kamenné kolonie a blízkém okolí. Na Jezírku za
Soběšicemi se odehraje příběh inspirovaný bájným královstvím Narnie.
Je-li vašim dětem 8–13 let, mohou
se vydat Starou skříní do světa fantazie – tak se tábor plný divadelního
hraní, výtvarného a řemeslného
vyrábění jmenuje. Na jundrovský
Rozmarýnek mohou zamířit děti ve
věku 7–10 let.
Podívejte se na další informace na

www.lipka.cz/tabory a přihlaste se
včas, ať se můžete na prázdniny těšit
spolu s námi.
Lenka Kopáčová

Úspěchy a plány „chytrého“
Brna

Od loňského jara Brno postupně
připravovalo novou Vizi a strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé
tento hlavní strategický dokument
města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017
schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města
Brna, v jakém ho chceme předat
budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena
na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a rozpracování spolupracovalo
více než 200 odborníků z univerzit,
firem, neziskového sektoru, řada
aktivních občanů, zástupců veřejné
správy a zástupců politických klubů,
kteří dohromady tvoří brněnský
městský ekosystém. Každá hodnota
má svého odborného garanta, má
jasně stanovené cíle a měřitelné

Český statistický úřad organizuje
v roce 2018 v souladu se zákonem
č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů,
každoroční výběrové šetření o životních
podmínkách
domácností
v České republice pod názvem „Životní podmínky 2018“ (EU-SILC).
Vlastní šetření proběhne v době od
3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů. Do šetření budou zahrnuty
všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní
účast občanů na
tomto významném
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018 a 26.1 –
statistickém šetření
27.1.2018
a jejich ochota
spolupracovat
s
Okrsek: 7001 Brno-Jehnice
ČSÚ je pro nás
Voliči
Volební
% platVydané
Odevzdané
Platné
nesmírně důležitá a
v seúčast v
ných
obálky
obálky
hlasy
umožní nám získat
znamu
%
hlasů
řadu
důležitých
1.
informací o sociální
850
650
76,47 648
641
98,92
kolo
situaci domácností
2.
v ČR, které nelze
835
650
77,84 647
644
99,54
kolo
zjistit žádným jiným
způsobem.
Terénní pracovníci
Kandidát
1. kolo
2. kolo
Navrhující Politická
zapojení do šetření
strana
příslušnost
číslo
příjmení,
jméno,
tituly
hlasy
%
hlasy
%
se budou prokazo1
Topolánek Mirek Ing.
Senátoři
BEZPP
47
7,33 X
X
vat průkazem tazatele a příslušným
2
Horáček Michal Mgr. Ph.D.
Občan
BEZPP
52
8,11 X
X
pověřením, které je
3
Fischer Pavel Mgr.
Senátoři
BEZPP
93
14,50 X
X
ve
spojení
4
Hynek Jiří RNDr.
Poslanci
REAL
5
0,78 X
X
s občanským průkazem
opravňují
5
Hannig Petr Mgr.
Poslanci
Rozumní 3
0,46 X
X
k provedení šetření
6
Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci
ODA
4
0,62 X
X
Životní podmínky a
7
Zeman Miloš Ing.
Občan
SPO
165
25,74 229 35,55
které jim vydá
8
Hilšer
Marek
MUDr.
Bc.
Ph.D.
Senátoři
BEZPP
59
9,20 X
X
Krajská
správa
ČSÚ, popř. průkaDrahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h.
9
Občan
BEZPP
213
33,22 415 64,44
zem zaměstnance
c.
ČSÚ.
Kateřina Sendlerová

Jarní prázdni-

indikátory.
Do
tvorby byla zapojována
brněnská
veřejnost. A jaké
tedy bude Brno
v roce 2050? Bude
městem
příjemným, ve kterém se
propojuje příroda
se zástavbou. Stane
se moderním dopravním
uzlem,
kombinujícím
různé druhy dopravy. Cesta vlakem
do Prahy za hodinu
a do Vídně
do 45 minut. Lidé
se budou v Brně
cítit bezpečně –
ve dne
i v noci. Čistota
města se stane
běžným standardem.
Lepší
recyklace odpadu
a jeho využití jako
nového surovinového zdroje. Běžné
úřední záležitosti
budou moci Brňané vyřídit on-line
odkudkoliv
na světě. Informace o městě budou
přehledné
a srozumitelné
všem.
Co
bude
dál?
Schválenou Vizí a
strategií #brno2050
práce
nekončí.
Z hlediska hokejové
terminologie
jsme
v závěru
první
třetiny.
V současnosti se
pracuje
na detailnějším rozpracování, které
určí, co je konkrétně v Brně nejdůležitější realizovat v příštích 10 letech.
Na jaře
začne příprava Akčního
plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři roky.
Nejdříve však bude zahájena přímá
diskuse se starosty městských částí,
série setkání s širokou veřejností
včetně veřejných panelových diskuzí
na vybraná témata a další aktivity

pro zapojení obyvatel města. První
veřejné
debaty
se
uskuteční
v březnu. Na té první bude diskutována elektronizace správy města.
V této souvislosti si například zkuste
odpovědět na otázku. Máte již svůj
online účet Brno iD? Že nevíte, o co
jde? Přitom svůj účet Brno iD již má
přes 50 000 Brňanů. Jedná se o
jedinečný městský projekt v rámci
Smart City v Evropě. Více o Brno

iD a o jednotlivých funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz.
Přijďte, zapojte se do nejen do další
fáze tvorby #brno2050. Sledujte
www.brno2050.cz
nebo
www.facebook.com/chytrebrno, kde
najdete více informací včetně plánu
akcí s konkrétními termíny událostí.
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora
pro oblast Smart city
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