
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 24.10.2012 proběhlo 160. 
zasedání zastupitelstva 

- Mgr. Rašovská upozornila 
na špatné cesty na místním hřbitově, 
kde kořeny stromů ničí chodníky 
mezi hroby. Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby tuto věc začal řešit 
s majitelem hřbitova. 

-starosta přečetl odpověď 
primátora Města Brna na petici 
občanů, týkající se zklidnění dopravy 
před ZŠ v Jehnicích. Zastupitelstvo 
vzalo toto na vědomí. 

-starosta předložil správu MP 
Brno o měření rychlosti před ZŠ 
v Jehnicích, ze které vyplynulo, že 
z 1095 změřených vozidel pouze 3 
překročily povolenou rychlost. 
Zastupitelstvo vzalo toto na vědomí. 

-zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby zaslal dopis majitelům 
nemovitosti na ul. Meziboří 23 
s odpovědí Brněnských vodáren a 
kanalizací na jejich požadavek na 
připojení k vodovodnímu řadu. 

-ekonomické vyhodnocení 
organizace oslav 720. výročí Jehnic. 
Zastupitelstvo rozhodlo tento bod 
přesunout na jednání příštího 
zastupitelstva po projednání ve 
finanční a kontrolní komisi. 

-zastupitelstvo odsouhlasilo 
přijetí finančních darů na akci Oslavy 
720. let výročí Jehnic od společností 
a fyzických osob v celkové výši 
89.000,-Kč tak, jak byly předloženy 
ve formě darovacích smluv. 

 -zastupitelstvo projednalo 
žádost o podporu pro Vysokoškolský 
sportovní klub Univerzita Brno na 
pořádání sportovní akce Běh o pohár 
Jehnic – běh 17. listopadu, která se 
bude konat dne 17.11.2012. 
Zastupitelstvo rozhodlo o finanční 
podpoře na tuto akci ve výši 7.000,-
Kč. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku darovací smlouvy na přijetí 
daru pro ZŠ a MŠ Blanenská 1 a 
AGENTUROU AAM, s.r.o. na 
darování 60 ks knih s názvem 
„Bráška a já“ v celkové výši 60,-Kč. 
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím 
daru tak, jak byl předloženy ve formě 
darovací smlouvy. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku darovací smlouvy na přijetí 
daru pro ZŠ a MŠ Blanenská 1 a 
Masarykovou univerzitou v Brně, 
Pedagogickou fakultou na darování 

PC v pořizovací hodnotě 655.452,-
Kč. Zastupitelstvo souhlasí s přijetím 
daru tak, jak byl předloženy ve formě 
darovací smlouvy. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku smlouvy na zimní údržbu 
chodníků mezi MČ Jehnice a firmou 
Dvořák comte, a.s. Zastupitelstvo 
souhlasí se smlouvou tak, jak byla 
předložena. 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku smlouvy na zimní údržbu 
místních komunikací mezi MČ 
Jehnice a firmou Dvořák comte, a.s. 
Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou 
tak, jak byla předložena. 

-zastupitelstvo rozhodlo, že 
nabídka od společnosti Marston na 
opravu křížku v Brně – Jehnicích 
bude zařazena do rozpočtu na rok 
2013 na opravy sakrálních památek 

-zastupitelstvo projednalo 
nabídku společnosti HZ Brno, spol. 
s r.o. na provedení interního auditu 
na MČ Brno Jehnice  za celkovou 
částku 40.000,-Kč + DPH. 
Zastupitelstvo rozhodlo, že tato 
smlouva bude podepsána pouze na 
účetní období roku 2012, tedy na 
dobu určitou. Zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka, aby v souladu s tímto 
rozhodnutím připravil smlouvu 
k podpisu. 

-zastupitelstvo se rozhodlo, 
že přijme na základě Darovací 
smlouvy od občanského sdružení Za 
trvalý rozvoj Jehnic finanční dar na 
zpracování části projektové 
dokumentace na výstavbu MŠ 
v Jehnicích ve výši 100.000,-Kč tak, 
jak byla předložena. 

-zastupitelstvo projednalo 
smlouvu mezi společností IKa Brno, 
s.r.o. a MČ Jehnice na zpracování 
částečné projektové dokumentace pro 
stavbu MŠ v Jehnicích za celkovou 
částku 99.600,-Kč a souhlasí se 
smlouvou tak, jak byla předložena. 

-zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 7/12 ze dne 
16.10.2012.  
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
28.11.2012 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

Gratulujeme 
V listopadu oslavila své narozeniny 
paní Marie Skoupá. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životnímu jubileu a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce 

Zastupitelstvo městské části Brno-
Jehnice zve všechny spoluobčany na  
veřejné setkání s občany, které 

se koná  
19.12.2012 v 18:00 hodin 

v jídelně ZŠ Blanenská. 
Hlavním tématem je diskuse 

s občany a diskuse nad návrhem 
rozpočtu ÚMČ Brno-Jehnice na rok 

2013. 
Zveme všechny občany na 

slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu 

s kulturním programem, které se 
koná na Náměstí 3.května v úterý 

4.12.2012 v 17:00 hodin pod 
záštitou zastupitelstva městské části 

Brno-Jehnice a Základní školy 
Blanenská 1. 

ZŠ a MŠ Brno Blanenská 1 pořádá 
12.12.2012 v 17 hodin 

VÁNOČNÍ  JARMARK 
s možností nákupu drobných dárků, 
které vyrobili žáci naší školy. Pro 

zpříjemnění vánoční atmosféry bude 
podáván čaj a svařené víno. Těšíme 

se na příjemně strávené společné 
chvíle v adventním čase. 

Cestovní kancelář "Jitka Říhová" 
pořádá ve dnech 23.-26.5.2013 
autobusový zájezd do Slovinska. 
Tento zájezd je pořádán pro členy 
Klubu českých turistů "Vysočina", 
kam patří někteří jehničtí občané, a 
proto CK nabízí zbývající volná 
místa i dalším zájemcům z Jehnic. 
Stručný program: jezero a hrad Bled, 
národní park Triglav, Bohinjské 
jezero, hora Vogel, vodopád Savica, 
Lublaň a další. 
Ubytování: 3x penzion *** se 
snídaní 
Předběžná cena: 4 750,- Kč 
(doprava, 3x ubytování, průvodce, 
pojištění CK proti úpadku). 
Další informace zájemci zjistí na 
www.ckjrihova.cz nebo na telefonu 
773288373. 
Zájemci se mohou hlásit na výše 
uvedeném telefonu do 20.12. 2012. 
Během měsíce ledna bude pro 
přihlášené uspořádána informační 
schůzka. 
STRÁŽNÍCI PORADÍ 
JAK ZABEZPEČIT 
CHATY 

Venku se citelně ochladilo, a tak 
začalo být znovu aktuální období 
zabezpečení chat, chalup a různých 
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Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky s 
3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodinných domů a bytových 
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím Bytového odboru 
Magistrátu města Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských částí a na 
internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek 
hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). 
O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínu od 1.12.2012 do 
15.1.2013. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se 
opravovaná nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde 
se žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. 
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. Tyto 
půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve 
prospěch města po dobu splácení. 
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vedení účtu hradí 
město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru 
nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů. Po úplném 
splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. 
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat na 
Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře.č. 280 a 281, nebo na 
telefonních číslech 542 173 245 a 542 173 287. 

 

zahradních domků. Právě toto 
období je totiž pro majitele těchto 
přechodných obydlí nejrizikovější. 
Nedostatečně zabezpečené objekty 
usnadňují zlodějům jejich činnost. 
Mnozí majitelé přistupují 
k zabezpečení poněkud laxně a o 
zabezpečení se začínají zajímat až 
poté, co na vlastní kůži zakusí první 
negativní zkušenost s vloupáním. 

Možností, jak zabezpečit svoje 
obydlí je přitom v současné době na 
trhu celá řada. Nejen pro starší 
občany, kteří například nedisponují 
připojením k internetu, může být 
obtížné se v široké nabídce mnoha 
firem orientovat. Pro všechny, kteří 
si nejsou úplně jisti, zda se rozhodli 
správně nebo by rádi zkonzultovali 
svůj výběr, připravil odbor prevence 
v poradenském centru Městské 
policie Brno na Křenové 4, 
konkrétní praktické ukázky 
elektronických i mechanických 
zabezpečení. Strážníci tak příchozím 
nabídnou zdarma rady na téma 
ochrana majetku – domů, bytů, 
rekreačních objektů. 

V poradenském centru jsou již 
nyní k vidění ukázky bezpečnostních 
kování a bezpečnostních zámků, 
bezpečnostních folií na sklo, 
elektronických bezpečnostních 
kukátek, bezpečnostních řetízků 
(senioři si jejich namontování 
mohou objednat zdarma!), ukázky 
alarmů, elektronických čidel, kamer 
a dalších bezpečnostních prvků. 
Příchozí mají možnost se seznámit s 
pyramidou bezpečnosti u zámků, 
k mání jsou mj. letáky s tématikou 
mechanického i elektronického 
zabezpečení objektů, brožurky 
specifikující vhodnost zabezpečení u 
různých typů objektů a mnoho 
dalšího. 

Do poradenského centra MP 
Brno na Křenové ulici 4 (tel. 544 
252 617) si můžete přijít pro radu  
i pro konkrétní informace ohledně 
zabezpečovacích systémů až do 
února 2013, a to od pondělí do 
čtvrtka mezi 7:30-17:00 hod., v 
pátek od 7:30 do 14:30 hodin. 

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno 

Mažoretky LASSIES  
Brněnské mažoretky LASSIES, 
které se 3. listopadu vrátily ze 
soutěže mažoretek IMC bohatší o 
dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu 
bronzovou medaili za pochody s 

hůlkou a tanec s třásněmi, by Vás 
rády pozvaly na několik vánočních 
vystoupení, které se budou konat 
například 15. prosince od 10:30 na 
náměstí Svobody, 17. prosince od 
17:00 v sále B. Bakaly nebo také v 
Galerii Vaňkovka, na Moravském 
náměstí či Zelném trhu. Mnoho o 
nás i o blížících se akcích najdete na 
naších web stránkách 
www.mazoretky-brno.cz 
Mgr. Veronika Váská a LASSIES 
Zoo prosinec 2012 
Na sobotu 1. prosince je v ZOO 
Brno připravena akce s názvem 
„Rozsvícení vánočního stromu“. 
Návštěvníky čeká svátečně 
vyzdobený areál zahrady 
s prodejními stánky a vánočními 
dílnami. Od 12:00 bude vstup do 
zahrady zdarma. Program na pódiu 
před Beringií začne ve 14:00. 
Zazpívat přijede Laďa Kerndl a v 
16:00 rozsvítí vánoční strom pro 
ZOO primátor města Brna Roman 
Onderka.  
Nebudou chybět lidová řemesla, 
pochoutky z domácí zabíjačky a 
koláče. Připravena jsou také velmi 
oblíbená komentovaná krmení a 
stejně jako loni budou moci 
návštěvníci vidět velbloudy a lamy z 
bezprostřední blízkosti. Během 
odpoledního programu zazpívá Karel 

Gott Revival, Dětský sbor Brno a 
vystoupí děti z folklorního souboru 
Komíňáček. Děti, které přinesou do 
ZOO vlastnoručně vyrobenou 
ozdobu na náš stromeček, dostanou 
volnou vstupenku do ZOO. Tu 
budou moci využít do konce února 
2013. 
Zvířata ze zoo budou součástí 
Brněnských vánoc 2012 
Také v letošním roce se ZOO Brno 
připojí k předvánoční atmosféře na 
Náměstí Svobody. Město Brno spolu 
s Turistickým informačním centrem 
připravilo Vánoční trhy, kde mimo 
jiné najdou návštěvníci i ZOO 
koutek. Od 30. listopadu až do 23. 
prosince budou k vidění a k potěšení 
zejména těch nejmenších ovečky a 
kozí rodinka. Každou neděli od 
13:00 bude probíhat komentované 
krmení s chovatelem a překvapením 
bude cvičený skunk. 

Monika Brindzáková 
tisková mluvčí ZOO Brno 

Tel.: 725 505 376 
E-mail: brindzakova@zoobrno.cz 

www.zoobrno.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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