
Informace 
Zastupitelstva MČ 
Brno-Jehnice 
Dne 20.12.2004 proběhlo 79. 

zasedání zastupitelstva  
-připomínky z veřejné schůze 
a) většina připomínek byla 

zodpovězena přímo na místě. 
b) zveřejnit skutečné čerpání 

rozpočtu MČ za rok 2004. 
c) zjistit názor občanů na přestup 

z linky autobusu MHD č.41 na 
linku č.42 na zastávce Kronova. 

-zastupitelstvo schválilo  
a) rozpočtové opatření č.7/2004. 
b) rozpočet příjmů a výdajů MČ 

Brno-Jehnice na rok 2005 
v celkové výši 4355 tis. Kč. 

-zastupitelstvo vzalo na vědomí  
a) informace starosty o rozšíření 

komunikace mezi Mokrou 
Horou a Jehnicemi, financování 
výstavby a provozu stacionáře 
pro důchodce, o novém 
školském zákoně v souvislosti 
s financováním ZŠ a o další 
investiční výstavbě v Jehnicích. 

b) zprávu finančního výboru ze 
dne 13.12.2004 a 17.12.2004. 

-zastupitelstvem nebylo přijato toto  
usnesení : ZMČ Brno-Jehnice 
nesouhlasí s čerpáním finančních 
prostředků z dotace ÚMČ Základní 
škole Blanenská 1 uvedené 
v doplňujících nutných výdajích 
návrhu rozpočtu ZŠ Blanenská 1na 
rok 2005 v položce “zpracování 
mezd a účetnictví” v částce 120 tis. 
Kč. 
-v souvislosti s tímto bodem 
pověřuje ZMČ Brno-Jehnice starostu 
projednat s ředitelem ZŠ Blanenská 
1 rozpočet ZŠ na rok 2005 a pozvat 
ředitele na příští jednání 
zastupitelstva za účelem podání 
komentáře. 
 
Dne 26.1.2005 proběhlo 80. 

zasedání zastupitelstva 
-zastupitelstvo vzalo na vědomí 
a) informace starosty MČ o 

pokračování prací na TEZu pro 
vybudování stacionáře pro 
důchodce, jednání na MMB 
ohledně majetkového 
vypořádání pozemků, na nichž 
je vybudováno parkoviště a 
vybočení komunikace před ZŠ a 
o přípravě prací na TEZu na 

rozšíření komunikace mezi 
Mokrou Horou a Jehnicemi. 

b) zprávu o hospodaření ZŠ 
Blanenská 1 za rok 2004 
(předložil ředitel ZŠ Dr. 
Procházka) – Hospodářský 
výsledek ZŠ za rok 2004 činí 
+212610,87 Kč. 

c) pořádání Ostatkové zábavy 
včetně průvodu masek a 
tomboly 5.2.2005 v restauraci U 
kola. 

-zastupitelstvo schvaluje  
a) převod přebytku hospodaření 

ZŠ Blanenská 1 za rok 2004 ve 
výši 212610,87 Kč na účet 
ÚMČ Brno-Jehnice. 

b) bezúplatný pronájem pozemků 
p.č.500 (97m2) za účelem 
využívání jako zahrady a 
pozemku p.č.502 (294m2) za 
účelem údržby zeleně a 
rekreačním p. Ing. Miroslavu 
Pjajčíkovi (Úprkova 9, Brno). 

c) pronájem části pozemku 
p.č.502 paní Haně Gruberové 
(Purkyňova 76, Brno) za 
účelem umístění prefabrikované 
garáže, za podmínky předložení 
na ÚMČ půdorysného náčrtu 
umístění garáže a vjezdu a za 
podmínky souhlasu OÚPR 
MMB. 

d) zapůjčení 3ks dámských krojů 
na oslavy starých zvyků pro FC 
Sokol Medlánky za podmínky 
propagace MČ Brno-Jehnice. 

e) nákup 10 souprav skládacích 
stolů a lavic pro potřeby 
kulturních a sportovních akcí. 

-byla projednána potřeba výše 
finančních prostředků na zpracování 
mezd a účetnictví v rámci nutných 
doplňujících výdajů hrazených škole 
z dotace MČ, o ceně těchto služeb 
bude jednáno s dalšími zpracovateli 
předmětné účetní agendy. 

Příští zasedání zastupitelstva se koná 
23.2.2005 v17:30 hodin. 

 
Tříkrálová sbírka 
Letošní Tříkrálová sbírka 
pořádaná mladými hasiči v naší   
městské  části  vynesla           
15 238,-Kč, které byly 
odevzdány Oblastní charitě 
Brno pro pomoc Asii i pro 
potřeby sociálně slabých a 
trpících u nás.  Děkujeme. 

 
Ostatky 
SDH Brno-Jehnice pořádá 
v sobotu 5.2.2005 od 14:00 
tradiční průvod masek po naší 
městské části a poté od 20:00 
v restauraci “U kola” 
Ostatkovou zábavu. K tanci 
hraje country skupina Moment. 
 
Sraz rodáků 
Další sraz rodáků a přátel 
Jehnic se uskuteční v sobotu 
9.4.2005 ve 13:00 v salonku 
restaurace “Obecní dům”. 
 
II. světová válka v Jehnicích 
U příležitosti 60. výročí konce 
II. světové války připravujeme 
do březnového čísla Jehnických 
listů materiály z tohoto období. 
Chtěli bychom požádat 
všechny spoluobčany aby nám 
poskytli svoje autentické 
vzpomínky na toto období, 
zvláště pak dobové fotografie 
či jiné materiály. Materiály je 
možno donést na úřad naší 
městské části do konce měsíce 
února, abychom vše mohli včas 
zpracovat. Všechny své 
dokumenty opatřete jménem, 
případně adresou, abychom je 
mohli v pořádku vrátit 
majitelům. 
 
Anketa 
Žádáme všechny spoluobčany 
aby vyjádřili svůj názor k 
přestupu z linky autobusu 
MHD č.41 na linku č.42 na 
zastávce Kronova. Vaše 
názory můžete vyslovit buď 
telefonicky na číslo ÚMČ 
541237425, nebo osobní 
návštěvou na našem úřadě. 
Vaše připomínky budou 
zpracovány a bude se z nich 
vycházet při dalších 
jednáních k dosažení 
optimalizace napojení 
autobusových linek na této 
přestupní stanici. 

JEHNICKÉ LISTYJEHNICKÉ LISTY
Příloha Informačního zpravodaje

Městské části Brno-Jehnice

Leden
2005 

Leden 
2005

Ročník 3 Číslo 1 Běžné č. 9  



  Rozpočet MČ Brno-Jehnice na rok 2005
1. Opravy a údržba komunikací (letní,zimní) 165
2.  Dotace základní škole 1217 z toho : na opravy a údržbu 85

 na provoz 1132
3. Dotace na kulturní činnost (hody,110let ZŠ,kroje, 140 z toho : materiál 35

                                        dětský den) služby 75
 občerstvení 20
 dary jubilantům 10

4. Jehnické listy 20
5. Dotace TJ Sokol Jehnice 100
6. Dotace oddílu BRĎO 10
7. Dotace na činnost mládeže PO 70 z toho : drobný hmotný majetek 10

 materiál 20
 služby 20
 občerstvení 20

8. Dotace Českému svazu chovatelů - Jehnice 10
9. Odvoz popelnic (SAKO) 2
10. Likvidace nelegálních skládek 50
11. Údržba zeleně 90
12. Dotace mysliveckému sdružení na činnost mládeže 5
13. Dotace na činnost důchodců 20 z toho : materiál 7

 služby 10
 občerstvení 3

14. Dotace na obědy pro důchodce 10
15. Civilní obrana 20
16. Dotace na PO - účelová 40 z toho : materiál 19

 pohonné hmoty 5
 telefony 4
  opravy a údržba techniky 8
 služby 4

17. Zastupitelstvo MČ 635 z toho : mzdy zastupitelů 495
 sociální pojištění 100
 zdravotní pojištění 40

18. Úřad MČ Brno-Jehnice 
 mzdy pracovníků ÚMČ 645
 dohody - externí práce 40
 sociální pojištění 195
 zdravotní pojištění 65
 úrazové pojištění 3
 nákup knih a tiskovin 20
 nákup DHIM (nábytek,PC,vysavač) 80
 nákup kancelářského materiálu 20
 vodné, stočné 22
 plyn 50
 elektrická energie 95
 poštovné 3
 telefony, internet, e-mail, služ. Mobily 117
 pojištění budovy ÚMČ 35
 školení 3
 služby zpracování PC dat 40
 nákup služeb 54
 opravy a údržba budovy ÚMČ, majetku MČ a pomníku 70
 občerstvení 15
 cestovné 10
 smlouva ozabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole 111
 kolky, ceniny 3
 projekty 15
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 bankovní poplatky 40

  CELKEM 4355
1. Dotace ze státního rozpočtu 406 z toho : na výkon státní správy 197

 na školství 209
2. Účelová dotace na PO 35
3. Dotace z rozpočtu Stat. města Brna 3413
4. Vlastní příjmy ÚMČ 501 z toho : poplatky ze psů 9

 poplatky ze záboru veř.prostr. 1
 pronájem zahrádky,garáže 3
 příjmy z pronájmu nemovitostí 150
 poplatky školní družina 37
 poplatky mateřská škola 156
 příjmy z pronájmu služeb 140
 příjmy z pronájmu nemovitostí 3   
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 úroky 2

  CELKEM 4355
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