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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 20.9.2006 proběhlo 96.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) zprávu starosty o své činnosti
za období mezi posledním a
tímto zasedáním týkající se
hlavně informací o návštěvě
v Rennes, o pokračujících
přípravách na vypracování
TEZu na přístavbu centrálních
šaten v ZŠ Blanenská a TEZu
na dům s pečovatelskou
službou v MČ Brno-Jehnice.
b) zprávu tajemníka ÚMČ o
přípravě a realizaci voleb do
zastupitelstva města Brna a
zastupitelstva MČ BrnoJehnice.
-zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření
č.4/2006 ze dne 20.9.2006.
b) dnem 20.10.2006 ukončení
činností všech svých výborů
a komisí a k témuž datu
odvolává předsedy,
místopředsedy a členy všech
výborů a komisí.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
18.10.2006 v 18:30 hodin.

Dne 18.10.2006 proběhlo 97.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) připomínky občanů týkající se
hlavně pokosu trávy nad
parkovištěm na ulici Meziboří,
opravy plotu dětského hřiště a
opravy plotu v lese při
komunikaci směrem na
Lelekovice.
b) zprávu starosty týkající se
hlavně zhodnocení celého
minulého volebního období a
oblastí investiční výstavby
v MČ Brno-Jehnice v období
2002-2006.
c) zprávy výborů a komisí –
investiční (MUDr.Černý),
inventurní (Ing.Hudec) a
komisi životního prostředí
(Ing.Vysloužil).
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d) zprávu tajemníka ÚMČ o
čerpání rozpočtu ÚMČ za
období leden-září 2006.
-zastupitelstvo schvaluje
a) navýšení dotace ZŠ Blanenská
1 dle obsahu rozpočtového
opatření č.5/2006 ze dne
18.10.2006.
b) rozpočtové opatření č.5/2006
ze dne 18.10.2006.
c) návrh příjmů MČ BrnoJehnice na období 2007-2017.
Jedná se opříjmy rozpočtu
inkasované MČ Brno-Jehnice
d) proplacení faktury pro
myslivecké sdružení Paseky
na zakoupení elektrocentrály,
lapače broků, terčů a diabolek
v celkové částce 8 926,-Kč.
e) poskytnutí finančních
prostředků na dovybavení
zásahové jednotky JPO MČ
Brno-Jehnice v celkové výši
25 tis. Kč. Jedná se o
následující materiál:
1ks přilba zásahová Galette
1ks oblek zásahový Fireman III
1ks sekera se závěsníkem
1ks opasek Fireman
-Výstavba garáží na ulici
Lelekovické. Je nutno provést
průzkum možnosti této výstavby
na pozemcích p.č.502 a 489/1
k.ú.Jehnice. Vyjádření
zastupitelstva MČ Brno-Jehnice je
odloženo až do doby, než bude
Odborem územního plánování a
rozvoje MMB zpracován na
základě požadavku MČ BrnoJehnice celkový územní plán zóny
mezi ulicemi Plástky, Lelekovická
a Rozhledová.
-Nákup víceúčelového stroje na
úklid sněhu a sekání trávy – tento
bod se překládá na příští jednání
z důvodu nedodání nabídek.
-Projednání majetkové dispozice o
případném prodeji nebo pronájmu
pozemků p.č.489/1, 501, 500
k.ú.Jehnice bude předmětem
jednání zastupitelstva až po
doplnění podrobného
geometrického zaměření a
předložení geometrického plánu
uvedených pozemků.

-ZMČ Brno-Jehnice po projednání
ve výběrovém řízení na dodavatele
opravy klimatizace v ZŠ
Blanenská 1 rozhodlo takto:
Výběr ze tří dodavatelů:
M-art vzduchotechnika
178 222 Kč vč.DPH
HI-servis s.r.o.
166 595 Kč vč.DPH
AB Klimatizace
186 311 Kč vč.DPH
ZMČ Brno-Jehnice vybírá na
opravu klimatizace v ZŠ
Blanenská 1 firmu HI-servis s.r.o.
Sejkorova 23, 636 00 Brno za
dohodnutou cenu 166 595 Kč.
Příští termín zasedání zastupitelstva
bude oznámen do 31.10.2006.

Zpráva o výsledku voleb
do zastupitelstva městské části
Brno-Jehnice konaných ve dnech
20.-21.10.2006.
Do seznamu voličů bylo v naší
MČ zapsáno 802 osob. Počet
vydaných úředních obálek byl
504. Z toho plyne, že účast ve
volbách byla 64,2% voličů.
Dle počtu odevzdaných hlasů a
přidělených mandátů
jednotlivým kandidujícím
stranám vyplynulo toto složení
zastupitelstva:
Volební str.č.1.- KDU-ČSL
1. Jiří Hudec
137 hlasů
Volební str.č.2.- ODS
1. Stanislav Pukl 91 hlasů
Volební str.č.3.- Sdruž.
nezávilých
1. Milan Pernica 140 hlasů
2. Miloslav Vysloužil 114 hlasů
Volební str.č.4.- Sdruž. nezáv.
kand. č.1
1. Václav Šicha 233 hlasů
2. Oto Rinchenbach 211 hlasů
3. Ivo Pekař
183 hlasů
Volba starosty a místostarosty
proběhne na nejbližším zasedání
zastupitelstva.

Radostné setkání a smutné
rozloučení
Žáci prvních a šestých tříd
ZŠ Horácké náměstí mohou mít letos
pocit výjimečnosti. Jsou vůbec první

Pavilony a pokladny se zavírají
hodinu před uzavřením areálu ZOO.
Vstupné
dospělí
60 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí, 3 děti)
150 Kč

Otevírací doba
Otevřeno denně
pondělí až pátek 9.30 - 17.30 hod
sobota a neděle
9.30 - 16.00 hod
Kontakt:
Stálá akvarijní výstava, Radnická 6,
602 00 Brno, tel.: 542 211 701
Ing. Jiřina Kubínová

Brněnský pohár v pétanque
součástí veletrhu SPORT
Life
Jedním z významných
mezinárodních turnajů bude i
Mezinárodní veletržní pohár Brna
v pétanque, nad kterým převzal
záštitu primátor města Brna.
Navazuje na aktivity brněnských
pétanque klubů – např. úspěšné
Mistrovství města Brna, Brněnský
Pétanque Pohár, určený rovněž
veřejnosti a mnohé další.
na škole, kteří se učí podle našeho
vlastního školního vzdělávacího
programu AMOSEK. A šesťáci mají
ještě jednu novinku navíc – jako
první absolvovali v září seznamovací
pobyt pro nově sestavené třídy
v Herolticích.
Vytvořit program pro tak
různorodou skupinu dětí jako jsou
žáci běžné, sportovní a jazykové
třídy není vůbec jednoduché.
Střídaly se hry sportovní, poznávací i
dobrodružné; část programu měla na
starost i paní psycholožka, která na
škole už druhým rokem působí.
Myslím, že se program
všem líbil, a protože ani počasí nás
nenechalo na holičkách, vládla po
celou dobu velmi příjemná
atmosféra.
Je škoda, že areál, který už
důvěrně známe, se bude prodávat a
letošní akce v něm byla pro nás
poslední. Ale přesto doufáme v další
setkání v Herolticích.
Ing. Ilona Nesňalová učitelka

ZOO Brno
Protože zoo nemá v listopadu
akci pro veřejnost, uveřejňujeme
informace o změně otevírací doby
(listopad) a výši vstupného.
Návštěvníci si mohou také zakoupit
na pokladně zoo permanetky.
Taktéž přinášíme info o otevírací
době SAV a výši vstupného na SAV.
Otevírací doba
listopad až únor 9°° - 16°°
březen a říjen
9°° - 17°°
duben až září
9°° - 18°°

důchodci, děti do 15-ti let, studenti
30 Kč
(ISIC, ALIVE)
děti do 3 let
Zdarma
foto
10 Kč
video
20 Kč
Permanentky
1.typ: přenosná v příslušné kategorii
platí v kalendářním roce
5 vstupů
děti 3-15 let, studenti (ISIC,
ALIVE), důchodci,ZTP 120,- Kč
dospělí
240,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3
děti do 15 let)
600,- Kč
10 vstupů
děti 3-15 let, studenti (ISIC,
ALIVE), důchodci,ZTP 240,- Kč
dospělí
480,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3
děti do 15 let) 1.200,- Kč
2.typ: nepřenosná, platí rok od data
prodeje
neomezený počet vstupů
děti 3-15 let, studenti (ISIC,
ALIVE), důchodci,ZTP 400,- Kč
dospělí
600,- Kč
rodinné vstupné (2 dospělí a max. 3
děti do 15 let) 1.500,- Kč
Vstupné na Stálou akvarijní
výstavu
rodina
75,-Kč
dospělí
30,-Kč
důchodci, studující (ISIC, ALIVE),
děti do 15-ti let 15,-Kč
děti do 3 let
zdarma
Při předložení vstupenky ze SAV
máte nárok na 20 % slevu na
vstupném do ZOO města Brna.

Pozvání na veletržní pohár přijaly
reprezentace prakticky všech
okolních států naší republiky.
Návštěvníci - diváci - uvidí
vrcholový pétanque i v podání
francouzské ženské reprezentace,
mnohonásobných mistryň světa a
Evropy. Francouzskou delegaci by
měl podle příslibu přivézt a koučovat
sám prezident světové pétanque
federace (F.I.P.J.P) pan Claude
Azema.
Pétanque se však nepředstaví jen na
reprezentační úrovni. Že se jedná o
sport opravdu pro všechny, chtějí
pořadatelé veřejnosti demonstrovat
uspořádáním dalších doprovodných
turnajů, např. pro handicapované
spoluobčany, kterému bude věnován
jeden výstavní den. V dalším dnu
představí pétanque a mládí
v soubojích týmů brněnských
vysokých a středních škol.
Samozřejmostí bude možnost si
pétanque osobně vyzkoušet nebo si
zahrát proti reprezentantům.
Veletrh SPORT Life zahrnující i
Mezinárodní veletržní pohár v
pétanque a uvedené, souběžně
probíhající výstavy boat Brno a
Caravaning Brno se konají v termínu
9. – 12. listopadu 2006 na
brněnském výstavišti.
Více informací naleznete na
internetových stránkách www.sportlife.cz a www.pohar.cz
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