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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 15.12.2010 proběhlo 140.
zasedání zastupitelstva
-v diskuzi s veřejností byly
konzultovány a odpovězeny ze strany
zastupitelů dotazy převážně k rozpočtu
MČ na rok 2011.
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) obsah dopisu Mgr. Štikové týkající
se dořešení Územní studie v lokalitě
Plástky.
b) obsah žádosti občanů bydlících na
ulici Plástky týkající se vybudování
schodů podél komunikace na ulici
Plástky II. Žádost byla projednána a
celá tato záležitost se bude řešit
v I.pololetí roku 2011.
c) obsah smlouvy mezi MČ BrnoJehnice a firmou Dvořák Comte na
zimní údržbu chodníků a komunikací a
schvaluje obsah této smlouvy.
-starosta podal návrh na rozdělení
kompetencí 1. a 2. místostarosty MČ
Brno-Jehnice takto: kompetence obou
místostarostů bude vždy řešena
průběžně v závislosti na nepřítomnosti
všech tří funkcionářů. Zastupitelstvo
souhlasí s tím, že prvním zástupcem
v době nepřítomnosti starosty ve všech
jeho povinnostech a právech je 1.
místostarosta MUDr. Oto
Rinchenbach. V době nepřítomnosti
starosty a 1. místostarosty zastupuje
MČ 2. místostarosta Ing. Petr Cech.
-projednání předsedy a členů
finančního a kontrolního výboru:
MUDr Rinchenbach se vzdal
předsednictví finančního výboru,
zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení
k navrhovaným předsedům (p. Horký,
Ing. Hudec, Mgr. Rašovská).
Projednání stanovení předsedy a členů
finančního výboru se odkládá na příští
zasedání. Zastupitelstvo schvaluje jako
členy kontrolního výboru p. Milana
Pernicu a Ing. Libora Hrdu.
-stanovení komisí a jejich předsedů:
komise pro tisk a presentaci MČ předseda Ing. Ivo Pekař,
komise pro sport a tělovýchovu
mládeže - předseda Ing. Petr Cech,
komise pro spolupráci se
společenskými organizacemi a kulturu
- předseda Milan Pernica.
-zastupitelstvo nepřiznává žádné
odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva na rok 2011.
-zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č.7/2010 ze dne 15.12.2010
s doplňkem přerozdělení 7000,-Kč pro
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zásahovou jednotku SDH dle jejich
požadavku (pojištění členů).
-zastupitelstvo projednalo obsah
dopisu manželů Weberových,
Poláškových a Jarošíkových,
týkajících se nedostatků při provozu
hřiště za školou (hluk po 22. hodině,
zamykání areálu, přelétání míčů přes
sítě na sousední pozemky) a uložilo
tajemníkovi písemně seznámit pisatele
o přijatých opatřeních.
-zastupitelstvo projednalo návrhy na
úpravu návrhu rozpočtu MČ na rok
2011, jenž byl zveřejněn od
30.11.2010 do 15.12.2010 na úřední
desce MČ (i v minulém čísle JL).
a) návrh Ing.Hudce: snížit dotaci TJ
Sokol Jehnice ze 100 tis. na 50 tis. Kč.
Ušetřenou částku přeložit do položek
opravy sakrálních památek a ostatní
neinvestiční výdaje.
b) návrh Ing.Krinčeva: snížit dotaci TJ
Sokol Jehnice ze 100 tis. na 0 Kč.
Ušetřenou částku přeložit do položek
opravy sakrálních památek, příspěvek
důchodcům a likvidace černých
skládek.
c) návrh p. Šichy: snížit dotaci TJ
Sokol Jehnice ze 100 tis. na 80 tis. Kč.
Ušetřenou částku přeložit do položky
ostatní neinvestiční výdaje.
d) návrh MUDr. Rinchenbacha jenž je
k nahlédnutí na ÚMČ
ZMČ schvaluje rozpočet MČ BrnoJehnice na rok 2011 dle návrhu
MUDr. Rinchenbacha.
Příští zasedání se koná 9.2.2011.v 18:30
hodin na ÚMČ.

Základní škola a mateřská škola
Brno, Blanenská 1, Brno – Jehnice

Zápis k předškolnímu
vzdělávání na rok
2011/2012
Výdej přihlášek k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2011 2012 do MŠ Blanenská 1, Brno Jehnice, proběhne dne 2.2. 2011 v
době od 8 - 16 hodin. Přihlášky
jsou rovněž k dispozici ke stažení
na www.zsjehnice.cz. a proto není
třeba pro přihlášky chodit osobně.
Na našich webových stránkách
rovněž naleznete veškeré
informace o mateřské škole.
Zápis - příjem přihlášek bude
probíhat ve dnech:
21.2.2011 8:00 – 11:00 hodin
22.2.2011 13.00 – 16.00 hodin

Ostatky
SDH Brno-Jehnice pořádá
v sobotu 26.2.2010 od 14:00
tradiční průvod masek po naší
městské části a poté od 20:00
v restauraci “Na staré”
Ostatkovou zábavu. K tanci
hraje country skupina TŘI PSI.

Informace České pošty, s.p.
ke zřízení Výdejního místa v
Jehnicích
Záměrem České pošty, s.p. je změnit
způsob poskytování poštovních
služeb
v místech,
kde využití
stávajících provozoven je velmi
nízké.
V případě městské části Brno –
Jehnice Česká pošta nalezla
vhodného obchodního partnera a
uzavřela s ním příslušný smluvní
vztah.
Nově zřízené tzv. Výdejní místo
funguje již od 17.1.2011 v prodejně
„Potraviny u Perniců“ na adrese
Blanenská 227/16, Brno - Jehnice.
Toto výdejní místo zajišťuje tyto
poštovní služby:
•
výdej
obyčejných
zásilek
vnitrostátních a ze zahraničí, výdej
obyčejných
slepeckých
zásilek
vnitrostátních a ze zahraničí,
•
výdej doporučených zásilek
vnitrostátních a ze zahraničí, výdej
doporučených
balíčků,
výdej
doporučených slepeckých zásilek
vnitrostátních a ze zahraničí, výdej
úředních psaní, výdej cenných psaní
vnitrostátních a ze zahraničí
s udanou cenou do 20.000,- Kč,
•
výdej
obyčejných
balíků
vnitrostátních a ze zahraničí, výdej
cenných
balíků
vnitrostátních
a ze zahraničí, výdej obchodních
balíků a zásilkových balíků, výdej
zásilek EMS s udanou cenou do
20.000,- Kč,
•
převzetí stvrzených dodejek a
vybraných
peněžitých
částek
(dobírka, clo, doplatné, apod.)
od příjemců poštovních zásilek.
Mimo Výdejní místo poskytuje
poštovní služby ve Vaší městské
části balíkový a listovní doručovatel,
v tomto směru v zásadě nedošlo
k žádné změně, zejména se nezměnil
způsob
adresování
zásilek
pro obyvatele a firmy v Jehnicích.
Poštovní listovní doručovatelka při
běžné doručovací pochůzce může
zajistit:
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• služby peněžní - zprostředkování
příjmu poštovních poukázek a SIPO,
• služby listovní - zprostředkování
podání zapsaných i obyčejných
zásilek,
• zprostředkování podání žádostí a
opatření adresátů,
• zprostředkování žádosti o opakované
doručení
zásilek, poštovních
poukázek a důchodů.
Další
informace
o
otevření
Výdejního místa Vám také byly
poskytnuty prostřednictvím letáku
do každé
domovní
schránky
ve druhém kalendářním týdnu tohoto
roku.
Vážení čtenáři – obyvatelé Jehnic.
Jsme přesvědčeni, že tato změna
bude pro Vás přínosem a že nadále
budete s poskytováním služeb České
pošty, s.p. spokojeni.
Česká pošta, s.p.

Kontrola komínů: v roce
2011.
Máte kotel na plyn nebo tuhá paliva?
Od 1. ledna tohoto roku nastává pro
všechny majitele funkčních komínů
jejich povinná kontrola. Komín si
ale můžete vyčistit sami.
Požár komínu může napáchat velké
škody, a pokud dosud majitel
neměl potvrzení od kominíka,
i v případě pojištění proti požáru
nedostal od pojišťovny žádnou
náhradu. Od tohoto roku ale
náhradu nedostane ani ten, kdo
potvrzení od kominíka má.
K potvrzení je nutné dodat ještě
navíc revizní zprávu, která platí
pouze jeden rok. Bez ní, nebo je-li
už prošlá, by v případě požáru
hrozila poškozenému nejen pokuta,
ale i úhrada výjezdu hasičů. Pokuta
přitom může činit až několik
desítek tisíc korun.
Od 1. 1. 2011 je v platnosti nové
nařízení, které ukládá majitelům
kotlů na plyn a tuhá paliva provádět
pravidelně kontrolu a čištění
spalinových cest. Komín si přitom
majitel může pročistit sám
a kominík ho pouze zkontroluje
a sepíše revizní zprávu. Jestliže
však najde jakoukoli závadu
ohrožující zdraví či majetek
a závadu nelze opravit ihned, musí ji
nahlásit, a to písemně buď
stavebnímu úřadu, nebo úřadu
vykonávající požární dozor.
Komín, který využívá kotel na tuhá
paliva do 50 kW, se musí čistit 3x
ročně (z toho 2x v sezóně), kotel na
plyn pouze 1x ročně. U kotle nad
50 kW je pravidelnost kontrol
komínů totožná nebo taková, jaká

nařizuje výrobce kotle. Čištění
komínů u takových kotlů už musí
probíhat pouze v režii způsobilé
osoby, tedy kominíka.
Kominík musí projít celou
spalinovou cestu, tedy od kotle až
k samotnému ústí komínu, což mu
zabere více času, než v předchozích
letech. Ti, kteří si komín mohou
vyčistit sami, zaplatí pouze za
jednu kontrolu. Kominíkům
a revizorům zpřístupněte cestu ke
komínu, měla by být bezpečná
a snadná i pro vás.
ČR se potýká s nedostatkem
zkušených kominíků, proto se
doporučuje objednat tyto služby
s dostatečným předstihem. Na
webových stránkách Společenstva
kominíků ČR www.skcr.cz lze
poměrně jednoduše nalézt kominíky
jednotlivých regionů i certifikované
revizní techniky.

Vážení občané,
magistrát města Brna připravil 3
varianty návrhu nového územního
plánu města Brna.
Celý nový návrh pro město Brno je
vystaven na Odboru územního
plánování a rozvoje Magistrátu
města Brna na ulici Kounicova 67,
kde je možné si tento plán
prohlédnout včetně odborného
výkladu. Otevřeno je v pondělí a ve
středu vždy od 8.00 hodin do 17.00
hodin a v pátek od 8.00 do 12.00.
Dále Vám sděluji, že nový návrh
územního plánu pro Jehnice je
vystaven na úřední desce na Náměstí
3.května.
Veřejnost může podávat svoje
návrhy a připomínky do 31.3.2011
na Odboru územního plánování a
rozvoje na ulici Kounicova 67
Tajemník ÚMČ

INFORMACE PRO
POPLATNÍKY DANĚ Z
NEMOVITOSTÍ
na rok 2011.
Dne 1.1.2011 nabyl účinnosti zák.č.
280/2009 Sb., daňový řád, který
nahrazuje
dosud
aplikovanou
procesní normu pro daňové řízení tj.
z.č. 337/1992 Sb. zákon o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů. Daňový řád mimo jiné, v
ustanovení § 250 nově stanoví
povinnost
daňovému
subjektu
uhradit pokutu za opožděné tvrzení
daně. Její výše je přímo zákonem
stanovena v rozmezí od 500,- Kč do
300.000,Kč,
bez
možnosti
správního uvážení. To prakticky
znamená, že finanční úřad musí

pokutu udělit i v případě, že daňové
tvrzení zní na velmi malou částku
příp. na daňovou povinnost ve výši
nula, na daňovou ztrátu, případně je
součástí přiznání, vedle daně ve výši
0,- Kč, také daňový bonus!
Proto
opakovaně
upozorňujeme, že pokud daňový
subjekt nepodá daňové tvrzení
(řádné či dodatečné viz § 1 odst. 3
DŘ), v zákonem stanovené lhůtě,
ačkoliv měl tuto povinnost, nebo jej
podá po stanovené lhůtě se
zpožděním delším než
5
pracovních dnů, je povinen uhradit
pokutu ve výši nejméně 500,- Kč,
bez možnosti jejího prominutí.
Pokuta
se
daňovému
subjektu
sděluje
platebním
výměrem, přičemž je splatná do 30
dnů ode dne oznámení platebního
výměru.
Poplatníci
majetkových
daní jsou povinni podat místně
příslušnému správci daně přiznání:
-k dani z nemovitostí - v termínu do
31.1.
-k dani darovací - v termínu do 30
dnů od obdržení zapsané smlouvy
z katastru.
-k dani dědické - v termínu do 30
dnů od nabytí právní moci usnesení
o dědictví.
-k dani z převodu nemovitostí - v
termínu do konce 3. měsíce
následujícího po měsíci, v němž
byl zapsán vklad práva do katastru
nemovitostí.
Podrobnější
informace
najdete mimo jiné na internetových
stránkách české daňové zprávy
http://cds.mfcr.cz/, kde v části :
daně
elektronicky
najdete
i
jednotlivé
daňové
formuláře
k vyplnění.
Od letošního roku se k placení daní
na České poště již nepoužívá
„daňová složenka“, ale složenka
typu „A“, kterou bude i v letošním
roce poplatníkům daně z nemovitostí
zasílána spolu s údaji o výši jejich
daňové povinnosti. Sazby daně se na
území města Brna nezměnily.
Dotazy týkající se majetkových daní
Vám zodpoví pracovníci správce
daně telefonicky nebo osobně v
úřední dny: pondělí a středa od 8.00
do 17.00 hod.
Ing. Jaroslav Studený
vedoucí oddělení majetkových daní a
ostatních agend
Finanční úřad Brno III.
E-mail:
Jaroslav.Studeny@br3.br.ds.mfcr.cz
Tel.:+420 541 511 460
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