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Ročník 6

Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 15.10.2008 proběhlo 119.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
a)zprávu starosty o své činnosti za
období mezi tímto a posledním
zasedáním týkající se informací o
pokračujících jednáních směřujících
k rekonstrukci venkovního
víceúčelového hřiště, výběrového
řízení na dodavatele stavby a
způsobu financování této investice.
b)zápis z jednání dopravní a
bezpečnostní komise ze dne
14.10.2008, týkající se řešení obsahu
petice občanů bydlících na ulici
Cikánkova a dopravní situace na
ulici Blanenská, předložený Ing.
Hudcem. Úkol – postupně realizovat
doporučení komise.
c)zprávu p. Pernici ze zasedání
kulturní komise, týkající se
rekapitulace financování kulturních
akcí, které již proběhly v r. 2008 a
plánu akcí do konce roku 2008.
d)zprávu tajemníka ÚMČ o
zabezpečení a realizaci voleb do
krajských zastupitelstev a senátu PS
PČR v roce2008 ve volebním okrsku
č.355 v MČ Brno-Jehnice
-zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č.6/2008 ze dne 15.10.2008.
-zastupitelstvo souhlasí s obsahem
dodatku č.2 k nájemní smlouvě o
pronájmu pozemku p.č.7/1
k.ú.Jehnice mezi MČ Brno-Jehnice,
VSK Universita Brno a TJ Sokol
Jehnice a to takto: Smluvní strany se
dohodly, že čl.III.odst.b) dodatku č.1
k nájemní smlouvě o pronájmu
pozemku p.č.7/1 k.ú.Jehnice se
vypouští. Ostatní články
předmětného dodatku zůstávají
v platnosti beze změn.
-zastupitelstvo projednalo obsah
návrhu smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o dílo ev.č.34421 mezi MČ
Brno-Jehnice a RD Rýmařov na
dodávku a montáž prefabrikovaného
objektu. K tomuto bodu nebylo
přijato usnesení.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
19.11.2008 v 18:30 hodin.

Číslo 11

Běžné č. 55

Veřejné shromáždění
Zastupitelstvo MČ zve
všechny občany městské části
Brno-Jehnice na veřejné
shromáždění, které se bude konat
10.12.2008 v jídelně Základní
školy na Blanenské ul.č.1 v 18:00
hodin.

VÝZVA
pro majitele psů, kteří doposud
nezaplatili poplatek za rok 2008 ať
tento poplatek urychleně uhradí na
ÚMČ Brno-Jehnice.
Zveme všechny občany na

slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu s kulturním
programem, které se koná na
Náměstí 3.května ve čtvrtek
4.12.2008 v 17:00 hodin pod
záštitou zastupitelstva městské
části Brno-Jehnice a Základní
školy Blanenská 1.
Kulturní komise, SRPŠ a stárci
pořádají dne 6.12.2008 v 16.00
hodin v tělocvičně základní školy

Mikulášskou besídku.
VSK Univerzita Brno – oddíl
atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o.,
Základní škola v Jehnicích a Fakulta
sportovních studií MU v Brně
pořádá v sobotu 6.12.2008 pod
záštitou podnikatelů a představitelů
Jehnic a ředitele Základní školy
v Jehnicích

BĚH O POHÁR JEHNIC
Časový harmonogram:
9:00 přípravka dívky (98-99) 600m
9:10 přípravka hoši (98-99) 600m
9:20 přípravka mladší dívky (00-01)
300m
9:25 přípravka mladší hoši (00-01)
300m
9:30 přípravka nejmladší dívky (02 a
mladší)
300m
9:35 přípravka nejmladší hoši (02 a
mladší)
300m
9:40 speciální kat. mentálně postižení
začátečníci
200m
9:45 speciální kat. mentálně postižení
dívky
300m

9:55 speciální kat. mentálně postižení
hoši
600m
10:00 BLOK VYHLAŠOVÁNÍ
MLÁDEŽE
10:15 dorost (92-93) junioři (90-91)
ženy
6060m
11:00 muži
10160m
12:00 mladší žákyně (96-97) 1000m
12:10 mladší žáci (96-97) 1000m
12:20 starší žákyně (94-95) 1000m
12:30 starší žáci (94-95)
1500m
13:00 BLOK VYHLAŠOVÁNÍ

Start a cíl všech běhů je situován
na silnici u parkoviště naproti
Základní škole, tratě běhů pak na
ulici Havláskova. Žádáme tímto
spoluobčany z této a přilehlých
ulic o pochopení a dodržování
dopravních omezení po celou dobu
trvání akce.

Program ZOO Brno
prosinec 2008:
24. 12. 2008
ŠTĚDRODOPOLEDNÍ KRMENÍ
ZVÍŘÁTEK
Organizovaná procházka po areálu
zoo, spojená s krmením vybraných
druhů zvířat
Markéta Müllerová, DiS.
propagačně vzdělávací úsek
tel.: +420 546 432 361
e-mail: mullerova@zoobrno.cz

Inzerce
Připojení k Internetu
www.orionet.cz
cena od 400,-Kč, rychlost od 2048
kbit/s, rychlý servis, možnost
internetové telefonie – plnohodnotná
náhrada pevné linky
tel.:530505200
Pražská 10, Brno-Bosonohy
KOUPÍM HOTOVĚ NEMOVITOST.
MOŽNÉ I POZD. STĚHOV.
PROSÍM NABÍDNĚTE. 605898473
I SMS.

2008

Rozpočet
r.2008
190.000,260.000,10.000,10.000,100.000,100.000,250.000,0,30.000,30.000,10.000,10.000,15.000,15.000,45.000,35.000,10.000,10.000,80.000,80.000,1,600.000,- 1,500.000,60.000,60.000,100.000,100.000,10.000,10.000,3.000,3.000,20.000,20.000,95.000,70.000,60.000,60.000,570.000,490.000,135.000,135.000,55.000,55.000,750.000,700.000,70.000,150.000,245.000,235.000,80.000,75.000,5.000,5.000,18.000,15.000,60.000,15.000,40.000,40.000,40.000,30.000,70.000,55.000,170.000,50.000,2.000,4.000,80.000,80.000,37.000,35.000,10.000,10.000,150.000,120.000,100.000,15.000,6.000,6.000,5.000,15.000,7.000,6.000,100.000,100.000,2.000,8.000,14.000,15.000,20.000,20.000,250.000,100.000,7.000,15.000,-

Výdaje

Návrh rozpočtu ÚMČ Brno-Jehnice na rok 2009
Opravy a údržba komunikací /letní,zimní/
Neinvestiční příspěvek - myslivecké sdružení
Neinvestiční přísp. - tělovýchovná činnost /Sokol Jehnice/
Neinvestiční přísp. - účelový na provoz těl.zař.
Neinvestiční přísp. volný čas dětí a mládeže – mladí hasiči
Neinvestiční přísp. - Brontosaurus
Neinvestiční přísp. - chovatelé
Příspěvek na činnost klubu důchodců
Příspěvek na obědy pro důchodce
Opravy a údržba ZŠ Blanenská
Dotace ZŠ Blanenská /provoz/
Jehnické listy
Kultura
Dary k životnímu jubileu
Sběr a svoz komunálního odpadu
Likvidace černých skládek
Údržba veřejné zeleně
Dotace na PO /účelová – provoz zásahové jednotky/
Mzdy zastupitelstvo
Sociální pojištění zastupitelstvo
Zdravotní pojištění zastupitelstvo
Mzdy pracovníci ÚMČ
Dohody - externí práce
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Zákonné úrazové pojištění
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové zákony/
Nákup DHDM
Nákup materiálu - kancelářský materiál
Vodné, stočné
Plyn
Elektrická energie
Poštovné
Telefony, internet, e-mail, služeb. mobily
Pojištění budovy ÚMČ
Školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a údržba majetku ÚMČ
Programové vybavení
Cestovné
Občerstvení
Smlouva o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole
Kolky, ceniny
Bankovní poplatky
Ochrana obyvatelstva
Stavební práce ZŠ Blanenská
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Příjmy

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

CELKEM

5,786.000,- 4,972.000,566.000,4,724.000,55.000,441.000,-

536.000,4,046.000,55.000,335.000,-

5,786.000,- 4,972.000,-

Tento návrh je zveřejněn od 24.11.2008 na úřední desce ÚMČ.
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