
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 15.5.2013 proběhlo 166. 
zasedání zastupitelstva 

-paní Menšíková požádala 
zastupitelstvo o zajištění ořezu 
smrků za jejich domem, které byly 
zasázeny z důvodu snížení 
možného hluku z pily. Majitel 
pozemku, na kterém jsou smrky 
vysázeny, Dr. Rinchenbach, dal 
tímto výslovný souhlas s tím, aby 
si majitelé pozemků sousedící 
s jeho pozemkem tyto smrky sami 
zkrátili. 

-paní Alena Pochopová 
požaduje odstranění suchých větví 
z pozemku pana Bartoše, které 
zasahují nad její pozemek a lámou 
se. Dr. Rinchenbach informoval o 
jednání s majitelem pozemku, na 
kterém jsou inkriminované stromy, 
kdy by mělo dojít ke směně či 
výkupu části pozemku a poté by 
došlo k odstranění suchých větví, 
případně celých stromů. Dr. 
Rinchenbach bude o postupu 
jednání průběžně zastupitelstvo 
informovat. 

-Ing. Hudec se ptal na 
postup při jednání o změně 
územního plánu v lokalitách 
Plástky, před školou a v pivovaru. 
Starosta mu sdělil, že byly podány 
řádně žádosti o změny v územním 
plánu Města Brna a projednávají 
se v jeho orgánech. Podali jsme 
návrh řešení dopravní situace na 
ul. Tumaňanově, která je kolizním 
místem při povolování další 
zástavby v Jehnicích. 

-Ing. Hudec podal návrh, 
aby na budově úřadu byla neustále 
vyvěšena vlajka ČR a vlajka 
Jehnic. Zastupitelstvo se po debatě 
rozhodlo, tento bod přesunou na 
příští jednání zastupitelstva, kdy 
jednotliví zastupitelé mají přijít 
s návrhy, kde a jakým způsobem 
tyto vlajky vyvěsit. 

-byl vznesen požadavek na 
opravu komunikací na ulici 
Ořešínská a Blanenská. 
Zastupitelstvo pověřilo tajemníka 
vypracováním písemného 
požadavku na tyto opravy 

-další připomínka občanů 
byla na přemnožení koček na 
území Jehnic. Zastupitelstvo 

konstatuje, že tato otázka nespadá 
do jeho kompetence a nebude se 
nadále touto otázkou zabývat. 

-paní Šimonovská 
požaduje, aby úřad zajistil 
umístění dopravní značky zákaz 
vjezdu motorových vozidel ve 
směru na Rakovec z důvodu 
zvýšeného počtu projíždějících na 
čtyřkolkách. Zastupitelstvo 
pověřilo tajemníka, aby tuto 
záležitost projednal na příslušném 
odboru MMB. 

-Ing. Hrda informoval 
zastupitelstvo o možném řešení 
zvýšení ochranných sítí na hřišti za 
školou směrem k rodinnému domu 
manželů Weberových. Tato 
situace by byla řešitelná 
zbudováním nových nosných tyčí 
a umístění sítě nad současný plot 
ve výšce 2,5 m. Ing. Hrda spočítal 
předběžně náklady na materiál a 
práci na tuto akci, kdy tyto činí 
200.000,-Kč. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že vzhledem k velké 
finanční náročnosti a vzhledem 
k tomu, že efekt zvýšení sítí by 
nebyl 100%, nebude toto opatření 
prozatím provádět. 

-starosta předložil konečný 
návrh smlouvy se společností 
PRAMOS na výměnu oken 
v budově úřadu, kdy došlo 
k navýšení ceny z důvodu nových 
požadavků ze strany úřadu. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že tento 
bod přesune na příští jednání 
zastupitelstva. Nabídka bude 
znovu projednána s obchodním 
zástupcem společnosti PRAMOS. 

-starosta přednesl návrh na 
znovuobnovení jednání o rozšíření 
hřbitova v Jehnicích, kdy již došlo 
ke směně pozemků a je možno 
hřbitov rozšířit. Zastupitelstvo 
pověřilo tajemníka vypracováním 
dopisu se žádostí o toto rozšíření. 

-zastupitelstvo projednalo 
žádost Ing. Hrotkové na opravu 
opěrné zdi na ul. Rozhledová a 
Plástky. Zastupitelstvo se rozhodlo 
odložit rozhodnutí na jednání 
příštího zastupitelstva z důvodu 
doplnění dalších technických 
podkladů pro své rozhodnutí. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu 
k doplnění těchto podkladů. 

-zastupitelstvo projednalo 
návrh dodatku č. 4. mezi MČ 
Jehnice a Telofónica Czech 
Republic, a.s. k nájemní smlouvě 
na pronájem části budovy na ul. 
Blanenská 1. Zastupitelstvo se 
rozhodlo odložit projednání 
dodatku ke smlouvě na další 
jednání zastupitelstva. 

-zastupitelstvo nemá 
připomínek k novele tržního řádu a 
doporučuje ji schválit 
Zastupitelstvem města Brna 
v podobě, v jaké byla předložena. 

-zastupitelstvo projednalo 
záměr organizace elektronické 
aukce – dodávka elektřiny a plynu 
pro domácnosti. Zastupitelstvo 
toto bere na vědomí a rozhodlo se 
logisticky podpořit tuto akci a to 
formou oznámení v Jehnických 
listech, zajištěním roznosu letáků 
do schránek a hlášením v místním 
rozhlase. Zastupitelstvo 
konstatuje, že mimo výše 
uvedenou podporu nemá a nebude 
mít s touto soukromou akcí mezi 
dodavatelem a soukromým 
odběratelem (soukromou osobou) 
nic společného a nebude do 
případných sporů jakkoli 
zasahovat, jelikož se jedná o 
soukromoprávní vztah. 
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
19.06.2013 v 18:30 hod. na ÚMČ. 
 

Gratulujeme 
V květnu oslavil své narozeniny 
pan Josef Kocourek. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu 
a přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 
 

 
Elektronická aukce pro 
naše občany 

Naše městská část se 
rozhodla připojit k projektu 
"Elektronické aukce pro města a 
obce". Pod záštitou MČ Jehnice 
připravila se společností 
eCENTRE podmínky pro konání 
elektronické aukce pro dodávky 
elektrické energie a plynu 
domácnostem na území naší 
městské části. 
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Elektronická aukce je vlastně 
obdoba dražby, která však probíhá 
on-line přes internet a ve které 
dodavatelé své nabídky snižují a 
snaží se tak získat klienta. Čím 
více domácností se do e-Aukce 
zapojí, tím výhodnější ceny mohou 
dodavatelé nabídnout, jelikož tak 
soutěží o celý balíček zákazníků. 
Výhodou e-Aukce je, že 
dodavatelé o své klienty soutěží a 
že mají jasně stanovené podmínky, 
za kterých pak vítězný dodavatel 
do domácnosti elektřinu či zemní 
plyn dodává. Tímto způsobem 
mají občané šanci nejen ušetřit, ale 
získají zároveň jistotu, že ve 
smlouvě nebudou žádné skryté 
poplatky. Pro občany je tato služba 
úplně ZDARMA. Pořadatelské 
firmě neplatí za zprostředkování e-
Aukce nic ani městská část.  

Do elektronických aukcí na 
dodávku plynu a elektřiny pro 
obyvatele se zapojilo nebo zapojí 
už 102 českých měst. Prvním 
tuzemským městem, které službu 
vyzkoušelo, byly v polovině 
března středočeské Říčany. V Brně 
se jako první zapojila MČ 
Židenice. V dubnu proběhla 
elektronická aukce v Praze 6. 
Účastnilo se 665 domácností, které 

ušetřily dohromady 7,6 milionů 
korun. V předešlých aukcích 
vysoutěžení dodavatelé snížili 
cenu až o 31 % na elektřině a o 22 
% na zemním plynu. 

Kontaktní místo, kam budou 
moci naši spoluobčané v případě 
zájmu předávat podklady nutné 
pro zařazení do e-Aukce bude v 
prostorách salonku Restaurace 
„Na Staré“ v Jehnicích a to ve 
dnech: 
čtvrtek 30/5, 

čtvrtek 6/6, 
úterý 11/6 a  
úterý 18/6  
otevřeno od 17:00 do 
19:00, v případě 
zájmu déle. 
Pro zařazení do e-
Aukce je potřeba 
přinést: 
KOPIE smluv se 
stávajícím 
dodavatelem,  
KOPIE faktur za 
uplynulý rok a  
lístek SIPO, platí-li 
touto formou. 
Bližší informace 
můžete získat na 
našich www 
stránkách nebo přímo 
u společnosti 

eCentre, a.s. 
Ing. Martin Kutnohorský 
Kancelář Lidická 31, 602 

00 Brno 
+420 602 133 028 

email: martin 
kutnohorsky@ecentre.cz 

 

Zoo Brno – červen 
01.06.2013 
Den dětí v zoo  
Den dětí v zoo Brno s Českou 
průmyslovou zdravotní 
pojišťovnou – program pro děti po 
celé zoo  
Ing. Tomáš Dvořák, 
dvorak@zoobrno.cz, 
tel.: 546 432 336 
07.06.2013 
Noc snů  
Noc snů – akce pro tělesně a 
mentálně postižené spoluobčany  
Ing. Mgr. Lenka Bochníčková, 
bochnickova@zoobrno.cz, 
tel.: 546 432 314 
16.06.2013 
Den otců 
Den otců - zábavný program pro 
tatínky a jejich děti  
Ing. Tomáš Dvořák, 
dvorak@zoobrno.cz, 
tel.: 546 432 336 

Zoologická zahrada města Brna, 
příspěvková organizace 

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno 
 

Přidejte se ve středu 26.6.2013 k 
průvodu ODVAHU K ŽIVOTU. 
Brno, křižovatka ulic Bašty a 
Masarykova, od 17:00. Více na 
prolife.cz. 
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, 
aj. 
Tel: 606 469 316, 547 225 340 
www.maliribrno-horak.cz, Brno-
JEHNICE a okolí. 
Platba hotově=SLEVA 250 Kč  
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