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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 9.2.2011 proběhlo 141. zasedání
zastupitelstva
-zastupitelstvo schválilo
a) za předsedu finančního výboru pana
Pavla Horkého s tím, že nový předseda
předloží návrh na složení výboru do
příštího zasedání zastupitelstva.
b) členy komise pro tisk a prezentaci
MČ: Ing.Jan Černohlávek, Václav
Šícha, PhDr. Miroslava Menšíková,
Prof.Ing. Karel Stránský
c) členy komise pro kulturu a styk se
společenskými organizacemi:
Mgr.Jana Rašovská, Pavla Pekařová
d) členy sportovní komise:
Ing.Lubomír Tyc, Mgr. Petr Kotyza
e) text smlouvy o výkonu státní správy
mezi MČ Brno-Jehnice a MČ BrnoKrálovo pole na rok 2011.
f) termíny řádných zasedání
zastupitelstva MČ Brno-Jehnice na rok
2011.
g) hospodaření Základní školy
Blanenská 1 za rok 2010 a převod
přebytku hospodaření ve výši 84 020,Kč do reservního fondu školy do roku
2011.
h) žádost TJ Sokol Jehnice o převedení
zůstatku investičního příspěvku ve
výši 124 353,-Kč do roku 2011 na
zastřešení šaten na volejbalových
hřištích tak jak byla předložena na
tomto zasedání.
-zastupitelstvo bere na vědomí
a) zprávu starosty o demografickém
vývoji v souvislosti s případnou
výstavbou mateřské školky v Jehnicích
a dále informaci o počtu dětí
v mateřské školce a počtu žáků
v Základní škole v letech 2011 - 2014.
b) zrušení a likvidaci bývalého
dětského hřiště na pozemku mezi
volejbalovým a tenisovým kurtem.
c) navýšení kapacity výroby hotových
jídel ve školní kuchyni při ZŠ
Blanenská 1 z 300 na 400 jídel denně
od 1.4.2011.
- Ing.Růžička podal žádost o instalaci
zrcadla jako zařízení komunikace a
bezpečnostního prvku na ulici
Ořešínské u křižovatky s ulicí
Sousední.
-zastupitelstvo projednalo
a) žádost p.Kuchařové o odkup
pozemku p.č.738/1 a 738/6 k.ú.Jehnice
s tím, že je nutno předložit nový
situační plánek s přesným zákresem
předmětných pozemků a vyjádřením
majitelů sousedního pozemku.
b) žádost Ing.Pjajčíka s tímto
výsledkem: souhlasí s budoucím

prodejem části pozemku p.č.500 a
budoucím prodejem části pozemku
p.č.489/1 až po výstavbě a kolaudaci
garáží na předmětném pozemku.
-zastupitelstvo nesouhlasí s finančním
příspěvkem pro Moravský národní
kongres na vydání Moravského
historického sborníku na léta 2006 2010. Tento bod bude předmětem
jednání znovu až po předložení
předchozího sborníku kancléřem
MNK.
-zastupitelstvo souhlasí se změnou
spádovosti obvodů pro ZŠ a MŠ
Blanenská 1 (vyhláška města Brna
č.16/2009) pro přijímání dětí pro
povinnou školní docházku od školního
roku 2011/2012 pouze pro městskou
část Brno-Jehnice, tak jak bylo
předloženo na tomto zasedání
ředitelem školy a pověřuje starostu

MČ Jehnice dalším řízením v této věci
až po jednání Rady města Brna, která
se bude vyjadřovat k již zpracovanému
investičnímu záměru stavby mateřské
školky v Jehnicích.
-zastupitelstvo projednalo žádost
předsedy kulturní komise o příspěvek
140 tis.Kč na úhradu nákladů
spojených s autobusovou dopravou na
zájezd do Pobaltí. Nebylo přijato
žádné usnesení.
-zastupitelstvo jmenuje následující
členy komise pro posouzení nabídek
na projektovou dokumentaci na
výstavbu mateřské školky při ZŠ
Blanenská 1: MUDr. Oto
Rinchenbach, Ing. Petr Cech, Ing. Jiří
Hudec
Příští zasedání se koná 23.3.2011 v 18.30
hodin na ÚMČ.
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Termíny zasedání zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice na rok 2011.
Březen 23.3.
Duben 20.4.
Květen 25.5.
Červen 22.6.
Srpen
17.8.
Září
21.9.
Říjen
26.10.
Listopad 23.11.
Prosinec 14.12.

Oznámení výtěžku
Tříkrálové sbírky
pořádané dne 10.1.2010 mladými
hasiči SDH Brno-Jehnice pro Oblastní
charitu Brno.
Celkově se po městské části vybralo

12 399,- Kč
Všem, kteří přispěli, děkují mladí
hasiči SDH Brno-Jehnice
22.1.2011 se konalo Mistrovství

ČR ve Standardních tancích
Marek Vávra a Tereza Večerková se
umístili na 4. místě.

66.
ročník
mezinárodního
závodu ČPP Běh Lužánkami
2011
V sobotu 26. března 2011 se
v městském parku Lužánky od 9:30h
uskuteční brněnský běžecký závod
BĚH LUŽÁNKAMI, jehož tradice
sahá až do I. poloviny minulého
století.
Letošní 66. ročník bude
tradičně měřen elektročasomírou s
čipovým systémem. „Závod je určen
především výkonnostním běžcům,
zúčastnit se však může každý bez
rozdílu věku a výkonnosti. Zveme
závodníky a diváky, aby pomohli
vytvořit
správnou
atmosféru
lužáneckého běhu.“ říká Walter.
Závod se uskuteční převážně na
asfaltovém povrchu za každého počasí,
tradiční zázemí bude vytvořeno v SVČ
Lužánky.
Tradiční brněnský závod
pořádá atletický klub AC TRACK &
FIELD
Brno
ve
spolupráci
s Agenturou Walter. Oficiální webové
stránky
závodu
naleznete
na
www.behluzankami.cz
Ing. Karel Walter, ředitel Běhu Lužánkami
e-mail: walter@agenturawalter.cz
tel.: +420 776 227 083

Výstava "Pohádkové krajinky ze
sukulentních rostlin"
bude od 11. do 27. března 2011, denně
10 až 18 hod., v Brně Bystrci, v
Zahradním centru Čtyřlístek (směr
ZOO, vedle OBI, u Čtyřlístku velké
parkoviště).
Tentokráte bude výstava zaměřena na
překrásně barevné sukulenty z rodu

Echeveria, které jsou tvarem podobné
našim netřeskům. Z echeverií si lze
sesadit pokojovou minizahrádku, která
bude nádherně barevná po celý rok.
Jak na to, to se lidé dozví právě na
výstavě.
Jaroslav Honc

Program ZOO Brno
březen 2011:
MAŠKARNÍ BÁL - 5. 3. 2011,
14.00 - 16.00 hodin
Zábavné odpoledne pro děti s
Brněnskými písničkovými tetinami
Klotyldou a Matyldou.
Kontakt: Zuzana Sommerová,
sommerova@zoobrno.cz, tel. 546 432
360

JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO 14. - 20. 3. 2011
Děti ve věku od 7 do 12 let je možné
přihlásit na jednotlivé dny telefonicky
u paní Sommerové na čísle 546 432
360 nebo e-mailem:
sommerova@zoobrno.cz. Přihlašování
je možné od 14. 2. 2011. Jeden den
(08.00 – 16.00) stojí 300,- korun, v
ceně tábora je oběd v restauraci U
Tygra, pitný režim, zdravotní a
pedagogický dozor, úrazové pojištění
a výtvarné potřeby. Pro děti je
připraven pestrý program - pozorování
zvířat v zoo, soutěže a hry.
Otevírací doba Zoo v březnu: 9 – 17h
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz

Inzerce

• zkoušky vodotěsnosti vzduchem
Kontakt: Michal Vrzal, 724 059 699,
m.vrzal@vastd.cz
V oblasti přípravy staveb
• projektovou dokumentaci ve všech
stupních,
• inženýrskou činnost
Kontakt: Ing. Ivana Faltýnková,
603 424 584, faltynkova@vastd.cz
V oblasti chemických a
mikrobiologických analýz
• rozbory pitné vody,
• rozbory užitkové a odpadní vody,
• rozbory kalů, půd a odpadů
Kontakt: RNDr. Zdenka Boháčková,
602 591 626,
Boháčkova@vaslab.cz
V oblasti měření průtoků a hladin
• monitorování kvality a kvantity
odpadních vod
• měření balastních vod
• úřední měření průtoků – autorizace
Kontakt: Ing. Michal Brázda,
737 214 916, brazda@vastd.cz
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 151,
638 01 Brno
Tel. 545 532 111, fax: 545 222 674, e-mail:
info@vastd.cz, www.vastd.cz
Obchodní oddělení: Radim Modlitba,
605 264 261, modlitba@vastd.cz
Jsme držitelem certifikátu, ČSN EN ISO
9001:2009

MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350
Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel:
606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz ,BrnoJEHNICE a okolí.
Platba hotově=SLEVA 250 Kč !

Hledáme bývalé členy a členky!
Máte problémy s kanalizací?
Stanovíme diagnózu a provedeme
efektivní léčbu
Neváhejte a kontaktujte technickou
divizi naší společnosti, která má
dlouholetou tradici a bohaté zkušenosti

Nabízíme:
V oblasti prohlídek a oprav
kanalizace
• čištění kanalizace, frézování
kořenů a nánosů,
• prohlídky TV kamerou a pořízení
videozáznamu,
• určení lokálních
poruch a netěsností,
• opravy a výměny
kanalizačních
šachet včetně
poklopů na
komunikacích,
• bezvýkopové
opravy kanalizace
• budování a opravy kanalizačních
přípojek,

11. Pionýrská skupina Vlci z Brna
Žabovřesk hledá svoje bývalé členy a
členky od roku založení 1964 až do
současnosti!
Pokud máte zájem o každoroční
zaslání pozvánky na setkání u
příležitosti výročí založení skupiny,
kontaktujte prosím Moniku „Žabárnu“
Procházkovou buď telefonicky (tel.
773 527 503) nebo e-mailem
(zabarnicka@centrum.cz). Nejbližší
setkání se koná v pátek 1. 4. 2011.
Těšíme se na vás!
Více informací ze současného života
skupiny najdete na www.vlcibrno.cz
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