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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 12.12.2007 proběhlo 110.
zasedání zastupitelstva a veřejné
setkání s občany
-připomínky občanů a vyjádření
v diskuzi:
1.k návrhu rozpočtu MČ BrnoJehnice na rok 2008 nebyly ze
strany občanů předneseny žádné
připomínky ani doplňující náměty.
2.Starosta podal informaci o
akcích, které proběhly v MČ BrnoJehnice v roce 2007.
3.Ing. Polák přednesl svoji
připomínku týkající se vzhledu a
čistoty venkovních prostor a
předzahrádek u rodinných domků
v naší MČ. V Jehnických listech
bude uveden článek jako apel na
občany, aby více dbali na čistotu a
vzhled městské části a při venčení
psů na odklízení psích exkrementů
z veřejného prostranství.
4.MUDr. Černý – dotaz na změny
územního plánu v MČ BrnoJehnice, bylo odpovězeno na místě
p. starostou.
5.P.Stehlík – požadavek na
dokoupení shrnovací radlice na
odhrabávání sněhu k Vari systému
zakoupenému v roce 2006.
6.Požadavek na odhrnování sněhu
v horní části ulice Živáňského
směrem k Rakovcům.
7.P.Prokeš možnost vybudování
přístřešku na konečné stanici u
Královopolského nádraží –
tajemník sestaví písemný
požadavek na ředitele DpMB
s žádostí o realizaci přístřešku.
-zastupitelstvo schvaluje
a) nákup shrnovací radlice na
odklízení sněhu k již nakoupenému
Vari systému.
b) rozpočtové opatření č.6/2007 ze
dne 12.12.2007.
c) rozpočet městské části BrnoJehnice na rok 2008 v kapitolách
příjmů a výdajů, tak jak byl
předložen na tomto zasedání a
zveřejněn v zákonné době na
úřední desce MČ od 22.11.2007 do
11.12.2007.
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d) zřízení funkce 2. místostarosty a
volbu 2. místostarosty MČ BrnoJehnice. Volba 2. místostarosty se
realizovala v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č.128/2000
Sb. O obcích a v souladu
s příslušnými ustanoveními
„Volebního řádu městské části
Brno-Jehnice“. Tajnou volbou byl
2. místostarostou MČ Brno-Jehnice
zvolen Bc. Petr Cech.
-zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu starosty o své činnosti za
období mezi tímto a posledním
zasedáním týkající se:
-přípravy rozpočtu města Brna a
městské části Brno-Jehnice na rok
2008
-zprávy ze služební cesty a obsahu
jednání na Svazu měst a obcí
v Ostravě
-připravenosti investice –
rekonstrukce venkovního
víceúčelového hřiště na pozemku
p.č.7/1k.ú.Jehnice.
b) zprávy Ing. Hudce
z inventarizační komise a komise
dopravně bezpečnostní.
Obsazení funkce kronikáře MČ
Brno-Jehnice – o tuto funkci
projevila zájem pí. Pavla
Pekařová. V souvislosti s tím
požádá tajemník písemnou
formou pí. Pekařovou o vyjádření
se k vedení a psaní kroniky.
Příští zasedání zastupitelstva se bude
konat v únoru 2008.

Zápis do mateřské školy
Brno - Jehnice pro školní rok
2008-9 se koná:
4. února 2008 v době od 9:00 do
12:00 hodin
a 5. února 2008 v době od 13:00
do 16:00 hodin v mateřské škole.

Ostatky
SDH Brno-Jehnice pořádá
v sobotu 2.2.2007 od 14:00
tradiční průvod masek po naší
městské části a poté od 20:00
v restauraci “Na náměstí”
Ostatkovou zábavu. K tanci
hraje country skupina Noví hráči.

Gratulujeme
3. ledna oslavila své narozeniny
paní Marta Klimešová.
18. ledna oslavila své narozeniny
také paní Ludmila Karásková.
Jménem celé obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním
jubileům a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Pozvánka
na setkání rodáků,
pamětníků a všech přátel Jehnic
v sobotu dne 12. dubna ve 13
hodin
v salonku restaurace Obecní dům
v Jehnicích
Hlavním tématem je vydání
knihy Antonín Galla - U nás na
Horce.
za organizátory: Honza Černohlávek,

Omluva
Omlouváme se všem autorům
příspěvků našeho zpravodaje za
občasné chyby, ať už gramatické
či jiné, v jejich textech, jak se
stalo např. v článku pana Poláka.
Chyba může vzniknout při
přepisování, pokud není text
zaslán v elektronické formě, nebo
i za pomoci „tiskařského šotka“
a to i přes několikeré pročítání a
kontrolu výtisku. I přes veškerou
péči, která je každému vydání
věnována se občas nějaká
chybička vloudí.
Ivo Pekař

Děkuji zastupitelstvu naší
městské části za dar – obraz,
který jsem obdržel za vedení
kroniky Jehnic v minulých
letech.
Tento dar mě velice potěšil.
Zastupitelstvu MČ Brno –
Jehnice, redakční radě
„Jehnické listy“ a všem
spoluobčanům Jehnic přeji
zdraví, „Boží pomoc“, úspěchy
a pohodu v roce 2008.
Jehnice 8.ledna 2008-01-22
Josef Kousal

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka
pořádaná mladými hasiči
6.1.2007 v naší městské části
vynesla 16 395,-Kč, které byly
odevzdány Oblastní charitě Brno
na pomoc nemocným,
handicapovaným,
seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně
potřebným skupinám
lidí. Děkujeme.

INFORMACE PRO
POPLATNÍKY DANĚ Z
NEMOVITOSTÍ
NA ROK 2008.
Pro zdaňovací období roku 2008
nedošlo v oblasti daně z
nemovitostí k žádným
podstatným legislativním
změnám. Většina úprav zákona
338/1992 Sb., o dani z
nemovitostí se týká až
zdaňovacího období 2009.
V minulém roce skončilo
osvobození staveb dle ustanovení
§ 9 odst.1 písm. h) a i). Týká se
to tedy staveb obytných domů
vrácených v restituci fyzickým
osobám a obytných domů
postavených do roku 1948
s nadpoloviční většinou
nájemních bytů. Pokud dojde jen
k zániku tohoto osvobození a
nemovitost není osvobozena ani
částečně od daně z jiného důvodu
pak poplatník nemusí podávat
nové daňové přiznání a těmto
poplatníkům bude oznámena
změna daňové povinnosti
platebním výměrem.

Daňové přiznání nebo dílčí
daňové přiznání je poplatník
povinen podat do 31. ledna 2008
pokud v předcházejícím roce se
stal vlastníkem nemovitosti resp.
část nemovitostí převedl na
jiného vlastníka a tento
vlastnický stav trvá i l.ledna
2008. Daňové přiznání k dani z
nemovitostí lze podat i
elektronickou formou pomocí
webových stránek Ministerstva
financí ČR: http://www.mfcr.cz/
Nadále platí vyhláška Magistrátu
města Brna č. 10/1996, o použití
koeficientu pro výpočet sazby
daně z nemovitostí. To znamená,
že u:
- staveb využívaných pro
individuální rekreaci
- garáží vystavěných odděleně od
obytných domů
- staveb pro podnikatelskou
činnost
se sazba daně (§ 11 zákona č.
338/l992 Sb., o dani
z nemovitostí, v platném znění)
násobí koeficientem 1,5.
V druhé polovině měsíce dubna a
v první dekádě měsíce května
budou poplatníkům rozesílány
daňové složenky s informací o
výši daňové
název K.Ú
povinnosti.
Touto
ČERNÁ POLE
daňovou
složenkou
HUSOVICE
uhradí daň
IVANOVICE
na
pobočkách
JEHNICE
České pošty
bez
KRÁLOVO POLE
poplatku.
LESNÁ
Daňová
složenka se
MALOMĚŘICE
nedoručuje
poplatníkům
MEDLÁNKY
do vlastních
MOKRÁ HORA
rukou a
správce daně
OBŘANY
není
odpovědný
OŘEŠÍN
za případné
nedoručení
PONAVA
složenky. Za
včasné
ŘEČKOVICE
uhrazení
SADOVÁ
daně
odpovídá
SOBĚŠICE
poplatník.
ÚTĚCHOV U BRNA
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Nepřesáhne-li roční daňová
povinnost částku 5.000,- Kč, je
splatná najednou, a to nejpozději
do 2. června 2008. Daň vyšší než
5.000,- Kč je splatná ve dvou
stejných splátkách a to
- u poplatníků provozující
zemědělskou výrobu nejpozději
do 1.září 2008 a do 1.prosince
2008.
- u ostatních poplatníků
nejpozději do 2.června 2008 a do
1.prosince 2008.
Daň vyšší než 5.000,- Kč lze
zaplatit najednou a to do 2.června
2008.
Dotazy týkající se majetkových
daní Vám zodpoví pracovníci
správce daně telefonicky nebo
osobně v úřední dny: pondělí a
středu od 8.00 do 17.00 hod.
FINANČNÍ ÚŘAD BRNO III
663 49 Brno, Šumavská 3l, poštovní
přihrádka 749

Seznam katastrálních území s
průměrnými cenami
zemědělských pozemků dle
vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 287/2007 Sb.
kód obce

kód K.Ú

551031

610771

Kč/
m2
8,84

551031

610844

8,19

551376

655856

9,15

551406

658201

6,17

551007

611484

6,91

551031

610887

8,75

551252

612499

6,11

551236

611743

6,86

551244

611701

4,07

551252

612553

5,67

551422

712680

6,32

551007

611379

551244

611646

10,3
6
6,90

551007

611565

4,69

551031

751910

4,96

551431

775550

3,47

Třídění odpadů v městě
Brně
Kolem třídění odpadů v městě
Brně stále kolují nejasnosti.
V ulicích
běžně
najdete
kontejnery na papír (modré), na
barevné a bílé sklo (zelené a bílé)
a na PET lahve (žluté). Do
kontejnerů na PET lahve patří
skutečně jen známé plastové
láhve od nápojů. Ostatní plast,
např. kelímky od jogurtů,
igelitové tašky či lahve od
šampónů, se v Brně netřídí,
protože Brno zatím nemá
dotříďovací linku ani následného
odběratele. Tyto plasty, kromě
PVC a polystyrenu, který patří do
sběrných surovin, tedy patří do
směsného odpadu. Na již
nepoužívané oblečení či jiný
textil jsou v ulicích taktéž
kontejnery nebo ho můžete
předat Charitě, která koncem
každého měsíce provádí sběr na
5. nástupišti vlakového nádraží.
Rozpisy termínů a podrobnosti
najdete na www.charitabrno.cz.
Ostatní odpad do popelnic nepatří
a je nutné ho odvést do sběrných
středisek. Patří sem nebezpečný
odpad (zbytky barev, ředitel, laky
na vlasy apod.), objemný odpad
(nábytek,
koberce
apod.),
stavební materiál (suť apod.),
elektrozařízení
podléhající
bezplatnému zpětnému odběru,
elektroodpad
(neúplné
elektrospotřebiče) a kovy. Zvlášť
je vhodné třídit na výrobu
náročný hliník, který lze donést
do naší Ekologické poradny
Veronica.
Seznam
sběrných
středisek
najdete
na
internetových
stránkách www.sako.cz nebo si
můžete zavolat na jejich zelenou
telefonní linku 800 139 139.
Město
Brno
provozuje
internetovou
stránku
www.brno.cz/tridime, kde lze v
digitální mapě po zadání ulice
nalézt
pro
Vás
nejbližší
kontejnery na tříděný odpad.
S dotazy
můžete

a připomínkami se
obracet
na
naši

Ekologickou poradnu Veronica,
Panská 9 – tel. 542 422 750,
veronica@veronica.cz,
www.veronica.cz.

Doktor nonstop - nová
lékařská služba po Praze
také v Brně
V Brně 18.12.2007:
V posledních letech
postupně
ubývá
možnost
nechat se zdravotně ošetřit
během celých 24 hodin.
Brňanům se nabízí nová
možnost
ošetření
lékařem
přímo
v
jejich
domácnostech. Služba
osvědčená v Praze, nyní
zahajuje provoz i ve druhém
největším
městě
České
republiky.
Existuje dobře fungující
systém zdravotních ambulancí
dostupný během pracovních
hodin, který ambulantně řeší
lehčí případy a těžší případy
odesílá k hospitalizaci. Na druhé
straně stojí vysoce propracovaný
a výborně fungující systém
Záchranné služby. Ta však řeší
urgentní,
těžké
případy.
Problémy mohou nastat v
zajištění péče o pacienty, kteří
mají obtíže v době mimo
běžnou pracovní dobu, ale
stupeň jejich obtíží není tak
vysoký, aby vyžadoval ošetření
Záchrannou službou.
Často samotní pacienti
nejsou
schopni
posoudit
závažnost svých obtíží a ti
svědomitější čekají na ráno, až
začne
ordinovat
jejich
praktický lékař. U těchto
pacientů leckdy může hrozit
nebezpečí z prodlení a řešení
jejich zdravotního stavu může
následně vyžadovat nákladnější
péči ve srovnání s okamžitým
ošetřením. Jiným typem pacientů
jsou ti, kteří zavolají Záchrannou
službu
s maličkostmi,
které
mohou být řešeny standardně
v ambulanci. Zabírá to čas
Záchranné
služby
pro řešení závažnějších pacientů
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a leckdy zbytečně vynaložené
prostředky na neadekvátní zásah.
Eventuálně tento typ pacientů i
zbytečně
zatíží
spádové
nemocnice tím, že zde vyžadují
vyšetření.
Přitom mnoho
pacientů prostě neví, jaký
mechanismus ošetření by měli
zvolit adekvátně svým obtížím.
V mnoha případech se pak jedná
o pacienty, kteří potřebují jen
poradit, co v případě svých obtíží
učinit a jakým mechanismem je
vyřešit.
„Pro řešení těchto
situací byl připraven komerční
projekt 24 hodinové lékařské
návštěvní
a poradenské služby nazvaný
„Doktor
nonstop
1231“,
vysvětluje MUDr. Rudolf Foglar,
ředitel projektu Doktor nonstop.
„Doktor nonstop nabízí
svoje služby od začátku roku
v Praze a v blízkém okolí. Během
devítiměsíčního
fungování
projektu bylo ošetřeno téměř 500
pacientů. Denně Doktor nonstop
řeší ošetření čtyř pacientů a
nesčetně
telefonních
porad.
Službu nejčastěji vyhledávají
maminky
s dětmi,
kterým
vyhovuje, že nemusí s nemocným
dítětem za lékařem cestovat.
Oceňována je rovněž u rodin se
seniory, kteří potřebují lékařské
zajištění svých blízkých během
víkendu nebo dovolených,“popsal
zkušenosti s provozem Foglar.
Služba Doktor nonstop
není
vhodná
v případech
přímého
ohrožení
života.
V takových případech je nutné
přivolat Záchrannou službu
155. Služba „Doktor nonstop“
nenahrazuje
Záchrannou
službu!!! Návštěvní lékařská
služba je v provozu v Praze a v
Brně. Telefonická poradna lékaře
je dostupná na celém území
České
republiky.
Doktor
nonstop představuje novou
službu
na trhu která, jak doufáme,
díky svému charakteru bude
tvořit v budoucnu jeden ze
základních prvků v komplexu
terénního ošetření nemocných.

Podrobné informace o projektu
najdete na
www.doktornonstop.cz
Doktor nonstop Vám pomůže
v následujících situacích:
Potřebujete lékaře k sobě domů
nebo do práce?
1.
Zavolejte na 1231.
2.
Na nepřetržité
pohotovostní lince 1231 si
domluvíte, kdy k Vám má náš
lékař přijet.
3.
Lékař za Vámi přijede,
vyšetří Vás a poskytne základní
léky.
Členové Klubu 1231 mají
lékařskou návštěvní pohotovost v
rámci členského poplatku
zdarma. Ostatní zaplatí 2 310, Kč (včetně DPH). Výjezdní
služba je dostupná v Praze a v
Brně.
Přejete si poradit se s lékařem
po telefonu?
1.
Jste-li členem našeho
Klubu 1231: zavolejte na
telefonní číslo 1231.
2.
Nejste-li členem našeho
Klubu 1231: zavolejte
na zpoplatněnou
pohotovostní linku 900
38 22 11 (38 Kč/min.).
3.
Naši lékaři se Vám
budou věnovat a navrhnou
optimální řešení.
Staňte se členem našeho Klubu
1231 a budete mít lékařské
konzultace v rámci členství
zdarma.
Potřebujete očkování (proti
chřipce, žloutence, do zahraničí
atd.)?

1.
Zavolejte kdykoli na
zpoplatněnou linku 900 38 22 11
(38 Kč/min.).
2.
Naši odborní lékaři Vám
poradí s jakoukoliv
problematikou, týkající se
očkování.
3.
V případě potřeby Vám
doporučí, kde a jak se nechat
očkovat.
S pomocí našich partnerů Vám
zajistíme i sesterskopečovatelskou službu, hlídání
dětí a pomoc v domácnosti
1.
2.
3.

Zavolejte na 1231.
Sdělte nám své přání.
Do 24 hodin Vám
zajistíme u partnerské
organizace zdravotní
sestru nebo osobu, která
Vám odborně pohlídá
děti nebo seniory či
pomůže v domácnosti.

Z našich dosavadních zkušeností
vyplývají následující důvody
proč zvolit službu Doktor
nonstop
1.
Jsme nepřetržitě k
dispozici.
2.
Přijedeme do 120 minut
domů nebo do zaměstnání.
3.
Nemocní nemusí trávit
dlouhý čas v čekárně lékaře.
4.
Pokud pacient nechce z
osobních důvodů přijít do styku s
ostatními pacienty.
5.
Poskytneme nezbytné
léky přímo na místě.
6.
Všichni naši lékaři prošli
pečlivým výběrem a jsou
skuteční odborníci.
7.
Děti ošetřuje odborný
dětský lékař (pediatr).
8.
Kdykoli poradíme po
telefonu.
9.
Doporučíme následnou
péči.

10.
Zařídíme u partnerů
návaznou sesterskou péči,
případně pečovatelskou službu.

Program ZOO Brno
Únor 2008:
Maškarní ples pro děti s
Brněnskými písničkovými
tetinami
9. 2. 2008
14.00 - 16.00 hod
Soutěž o nejlepší zvířecí masku
Ples je ve Správní budově Zoo,
příchod přes pokladny, platí se
pouze vstupné do zoo.
8. Zoobál v country stylu
v prostorách restaurace Bohéma
na Rooseveltově ulici
29. 2. 2008, 19.00 hod
Program: jízda na elektrickém
býku, country skupina Noví
Kaskadéři, Pavel Helán s
kapelou, Laďa Kerndl, Abanico s
půlnočním kankánem...
Více informací a předprodej
vstupenek:
kubinova@zoobrno.cz, tel. 546
43 23 61.
Vstupenky lze také od 15. 1.
2008 zakoupit na Stálé akvarijní
výstavě Radnická 6, tel. 542
211 701

Inzerce
Nabízíme pracovní příležitosti
v úklidových službách.
/brigády,krátkodobé,dlouhodobé/
tel: 549 274 873, 736 207 534
Provádíme úklidové služby
/firmy,domácnosti/
tel: 549 274 873,736 207 534
Vyměním renovovaný cihlový
3+1 na bří.Kříčků v Řečkovicích
+ doplatek, za rodinný domek
v Jehnicích. Tel 732 506 708
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