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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 22.11.2006 proběhlo 98.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo vzalo na vědomí
a) informaci starosty o
připravovaných investičních
akcích v MČ Brno-Jehnice:
- přístavba centrálních šaten
v ZŠ
- výstavba školního hřiště
- výstavba DPS
- výstavba garáží na ulici
Plástky
- vybudování centra volného
času dětí a mládeže
- rozšíření komunikace mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi
- nový vstup do školky a
školní družiny.
b) zprávu o čerpání rozpočtu MČ
za období 1-10/2006.
-zastupitelstvo schvaluje
a) členy komisí a výborů takto
(první je jmenován předseda
pak ostatní členové):
- kontrolní výbor:
Milan Pernica,
Ing. Miroslav Padyšák,
Miroslav Kupský
- finanční výbor:
MUDr. Oto Rinchenbach,
Ing. Antonín Fráňa,
Miluše Sedláková
- komise pro spolupráci se
společenskými
organizacemi a kulturu:
Milan Pernica,
Jiří Vala,
Milan Padyšák
- komise životního prostředí:
Ing. Miloslav Vysloužil,
Mgr. Jana Šimonovská,
Zdeněk Bartoš,
Ing. Anna Vysloužilová
- komise investiční:
Bc. Petr Cech,
Ing. Stanislav Pukl,
Pavel Malášek
- komise dopravní a
bezpečnostní:
Ing. Jiří Hudec,
Ing. Pavel Tišnovský,
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Běžné č. 31

MUDr. Jaromír Černý
- komise pro tisk a prezentaci
MČ:
Ing. Ivo Pekař,
Václav Šicha,
Ing. Jan Černohlávek,
PhDr. Miroslava
Menšíková ,
Prof. Karel Stránský
- sportovní komise:
Ing. Stanislav Pukl,
ostatní členové budou
zvoleni dodatečně.
b) odměny neuvolněným členům
zastupitelstva – 600,-Kč.
c) návrh příjmů, které statutární
město Brno postupuje do
rozpočtu MČ Brno-Jehnice na
rok 2007 ve výši 4 783 000,Kč.
d) nákup 6 ks sklolaminátových
kontejnerů na posypový
materiál na zimní období od f.
Reflex Zlín.
e) pokračování družebních styků
s městskou částí Sud-Gare
Rennes Francie.
f) převedení majetku MČ
(elektrocentrála) do péče
„Mysliveckého sdružení
Paseky Brno-Jehnice za
podmínek uvedených
v předmětné smlouvě.
-zastupitelstvo neschvaluje
a) odměnu neuvolněnému členu
zastupitelstva ve funkci
místostarosty – 6000,-Kč.
b) nabídku f.Jas-Air.cz na
zhotovení leteckých snímků MČ
Brno-Jehnice.
-připomínky občanů
a) provést opravu mostků na
Jehnickém potoce na soukromé
cestě vedoucí od náměstí
k bývalé železniční stanici.
b) provést prořez dřevin
rostoucích na komunikaci (točně)
u hřbitova.
-z minulého zápisu
a) předložit konkrétní návrhy na
využití lokality kolem ulice
Plástky pro vypracování studie
regulačního plánu na této

lokalitě, kterou vypracovává
OÚPR MMB.
b) nákup techniky pro pokos
trávy a odklízení sněhu –
předáno investiční komisi
k posouzení.
Posouzení námětů jednotlivých
volebních stran – bod přesunut
na příští zasedání.
Kontrola smluv uzavřených MČ
Brno-Jehnice se subjekty
v nájmu budovy MČ: ZMČ
Brno-Jehnice ukládá předsedovi
kontrolního výboru porovnat
obsahy smluv s usneseními
zastupitelstva a o výsledku podat
zprávu na příštím zasedání.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
13.12.2006 v 18:00 hodin jako veřejné setkání
s občany v budově ZŠ Blanenská.

Zastupitelstvo městské části BrnoJehnice zve všechny spoluobčany
na

veřejné setkání s občany,
které se koná
13.12.2006 v 18:00 hodin
v budově ZŠ Blanenská.
Hlavním tématem je diskuze nad
návrhem rozpočtu ÚMČ BrnoJehnice na rok 2007.

Gratulujeme
6. listopadu oslavil své 75.
narozeniny pan Jiří Lefner.
Jménem celé obce srdečně
blahopřejeme k životnímu
jubileu a přejeme hodně štěstí a
zdraví do dalších let.
Redakce

Anketa
Máte-li zájem o stavbu garáže formou družstevní výstavby - na
ulici Plástky na pozemcích
nacházejících se v blízkosti
ekologického sběrného střediska
přihlaste se prosím na úřadě naší
městské části. Váš zájem se
promítne do jednání o územním
plánu v této lokalitě.

Návrh rozpočtu ÚMČ Brno-Jehnice na rok 2007
1.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dotace místním organizacím
Dotace myslivecké sdružení
Dotace tělovýchovná činnost (Sokol Jehnice)
Dotace volný čas dětí a mládeže – mladí hasiči
Dotace Brontosaurus
Dotace chovatelé
Dotace na činnost důchodců
Dotace na obědy pro důchodce
Opravy a údržba komunikací (letní,zimní)
Opravy a údržba ZŠ Blanenská
Dotace ZŠ Blanenská (provoz)
Jehnické listy
Kultura, hody
Dary k životnímu jubileu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Ochrana obyvatelstva
Dotace na PO (účelová – provoz zásahové jednotky)
Zastupitelstvo MČ
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Pracovníci ÚMČ
Mzdy
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Dohody - externí práce
Úrazové pojištění
Nákup knih a tiskovin (předpisy, nové zákony)
Nákup DDHIM
Kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Poštovné
Telefony, internet, e-mail, služ. mobily
Pojištění budovy ÚMČ
Školení
Nákup ostatních služeb
Opravy a údržba majetku MČ
Cestovné
Občerstvení
Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole
Kolky, ceniny
Bankovní poplatky

1.
2.
3.
4.

Účelová dotace ze státního rozpočtu
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB
Účelová dotace na činnost PO
Vlastní příjmy ÚMČ

Výdaje

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Příjmy

CELKEM

10.000,100.000,30.000,10.000,15.000,25.000,10.000,244.000,150.000,1,400.000,35.000,50.000,10.000,3.000,15.000,50.000,20.000,86.000,540.000,110.000,45.000,710.000,230.000,85.000,122.000,5.000,25.000,30.000,20.000,20.000,50.000,45.000,4.000,80.000,37.000,10.000,205.000,30.000,12.000,6.000,85.000,3.000,11.000,-

4,783.000,513.000,3,929.000,80.000,261.000,-

CELKEM
Tento návrh je zveřejněn od 24.11.2006 na úřední desce ÚMČ.
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4,783.000,-

Dne 11.11. 2006 u příležitosti ukončení I. světové války položili žáci naší školy věnec k pomníku našich
padlých spoluobčanů.

Den otevřených dveří
Navštěvuje Vaše dítě
Základní školu na Horáckém
náměstí v Brně – Řečkovicích?
Hledáte vhodnou školu pro
svého budoucího prvňáčka? Má
Váš páťák zájem o sport nebo
jazyky? Pak máte pádný důvod
udělat
si
14.
prosince
v dopoledních hodinách čas a
využít tradiční Den otevřených
dveří k návštěvě obou pracovišť
naší školy na Horáckém
náměstí 13 a na Uprkově ulici
1a. Můžete nahlédnout do
jazykových,
sportovních
i
běžných tříd. Seznámíme Vás i
s mimoškolními aktivitami.
Nezapomeňte:
14.prosince
v době 8:00 – 12:00 na ZŠ
Horácké náměstí v Brně –
Řečkovicích
Mgr. Ivana Melichárková

Základní škola
Novoměstská 21, Brno –
Řečkovice již působí 25
let
Od září učíme podle „svého“
učebního programu ŠKOLA
PRO ŽIVOT.
Zaměřili jsme se na výuku
jazyků od 1. ročníku a také
zajišťujeme výuku
angličtiny v mateřských školách
tak, že paní učitelka Slavíčková
tyto děti vede ve školce a
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plynule s nimi pokračuje v 1.
třídě.
Naši žáci se přednostně zapojují
do sportovního oddílu florbalu –
BullDogs Brno a do oddílu
národní házené – 1.NH Brno již
od nejnižších ročníků. Tréninky
navazují na vyučování a
probíhají na hřišti nebo
v tělocvičnách naší školy.
Návštěvu školy lze dohodnout na
tel. čísle 541 321 0508,
informace získáte na tomto čísle
nebo na
www.zsnovomestska.brno.indos.
cz
Vedení školy

Kulturní centrum Kotlanka v
Brně Líšni pořádá výstavu:

„Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin“
kde bude veřejnosti představena
mimo jiné i Pramáti tlustic
(Crassula portulacea) v plném
květu, věk 70 let, výška 170 cm,

váha cca dva metráky, tedy dáma
více než úctyhodná.
Výstava se koná v
Brně, v Kulturním centru
Líšeň „Kotlanka“,
Kotlanova ul. 7, těsně u zast.
Kotlanova šalinky č. 8, sídliště
Líšeň.
V sídlišti Brno Líšeň lze velmi
snadno zaparkovati.
Výstava proběhne od 8. do 17.
12. 2006, otevřeno bude denně
od 10 do 18 hodin.
Více informací rádi dodáme po
telefonické domluvě: 518 634
045, pouze v době výstavy
funguje též mobil 728 643 534.
Mnoho informací o sukulentech
a obrázků naleznete též na
www.sukulent.cz.
Jaroslav Honc

ZOO Brno

11.30 DIVADLO RADOST o
Vánocích
12.00 KAMARÁDI
s večerníčky
12.30
SK GiTy Moravská
Slávia – „Křehká krása“ –
gymnastické vystoupení
12.35 ZEMANOVO DŘEVĚNÉ
DIVADLO
13.15 SVÍTÁNÍ
koncert

–

folkový

14.00 SLAVNOSTNÍ
POZDRAVENÍ
primátor a představitelé
Statutárního města Brna s hosty
Vyhodnocení výtvarné soutěže
„Jak vidí město Brno“ dětí
dětských domovů

JAMBOREE výstava z evropského
skautského setkání Brno 2006
GALERIE ARNIE –
výstava obrazů
NOVÁ RADNICE –
prostranství • Dominikánské
náměstí
10.00 FORD Rašino –
prezentace vozidel (do 16
hod.)
18.00 Rádio KISS HÁDY
88,3/104,1 FM – v disco
rytmu
19.00 VANOČNÍ SEN THEATRUM PYROBOLY –
ohňostroj s hudbou
KNIHOVNA JIŘÍHO
MAHENA V BRNĚ • Kobližná
4 • do 13.00 hod.

Program
NOVÁ RADNICE – sněmovní
sál • Dominikánské nám.1 • do
18 hod.
moderuje: Marcela Vandrová

14.30 DIVADLO PARAVÁNEK –
pohádka dětem
10.00 VÁNOČNÍČEK
v podání divadla Paravánek
14.50 ZOO Brno – návštěva
zvířátek
10.30 – 13.00 - voňavé soutěže a
tvůrčí dílna pro děti
15.00 STELINKY – vokální
MORAVSKÉ ZEMSKÉ
soubor
MUZEUM –
15.40 PÚČIK - dětský
ETNOGRAFICKÝ ÚSTAV •
folklorní soubor - vánoční
Kobližná 1 • do 17.00 hod.
pořad
9.00 VÝSTAVA „Svět pod
16.20 KUK a CUK – hudební
sklem.Příběhy vosku.Voskové
divadlo pro děti
betlémy.“ – vstup volný
DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA
17.00 GAJDOŠI – vánoční
– DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
zpívání
• Dominikánská 9 • do 18.00
18.00
závěr programu
hod.
NOVÁ RADNICE – Křížová
10.00 DEN OTEVŘENÝCH
chodba • Dominikánské
DVEŘÍ – vstup volný
nám. 1 • do 18.00 h.
MORAVSKÁ GALERIE –
UMĚLECKO
PRŮMYSLOVÉ
10.00 BETLÉMSKÉ
MUZEUM • Husova 14 • do
SVĚTLO – vánoční světlo do
15.00 hod.
vašich domovů v Křížové

10.00 SKORONICE
u
KYJOVA – koncert dětského
národopisného souboru

10.00 VOŇAVÁ PŘÁNÍ VÁNOČNÍ
VÝTVARNÁ
DÍLNA – dětský ateliér

ŠTĚDRODOPOLEDNÍ
KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
24.12.2006
Začíná opět v 10.00 hod.
Návštěvníci obdrží mapku s
vyznačenými stanovišti, na
kterých bude probíhat
komentované krmení zvířat. Na
několika vybraných stanovištích
dostanou návštěvníci připravené
dávky krmiva, kterým nakrmí
vybrané druhy zvířat.
Ing. Jiřina Kubínová

XIV. VÁNOCE NA
BRNĚNSKÉ RADNICI
sobota 23. 12. 2006, 10.00
– 19.30 hodin

10.45 ILUZE KLUB BRNO –
KUCHTÍK
BEN
A
KOUZLENÍ

chodbě
IGNIS BRUNENSIS
2006 – výstava fotografií
VÝSTAVA - kreseb
výtvarné soutěže dětských domovů
„Jak vidí město Brno“
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