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Informace Zastupitelstva
MČ Brno-Jehnice
Dne 25.6.2008 proběhlo 115.
zasedání zastupitelstva
-zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu starosty o své činnosti za
období mezi tímto a posledním
zasedáním týkající se informací o
úpravách objektu bývalé
samoobsluhy, informací ze sněmu
starostů, přípravě stavebních úprav
v MŠ a ŠD Blanenská 1, přípravě
výstavby hřiště za školou a opravě
mostku na ulici Tumaňanova.
-zastupitelstvo schvaluje
a) rozpočtové opatření č.4/2008 ze
dne 25.6.2008.
b) podání podnětů a připomínek
firmě KORDIS tak, jak byly již
podány v minulosti (přímé spojení
s hypermarketem Globus a návrat
linky č.70 na expres trasu) a dále
požaduje po firmě KORDIS
pravidelné zasílání zpráv o
fungování IDS.
-zastupitelstvo nedoporučuje
prodej části pozemku p.č.318/1
k.ú.Jehnice na ulici Zámezí
manželům Novákovým, bytem
Zámezí 7, 62100 Brno za účelem
vybudování nájezdu k rodinnému
domu s tím, že pokud bude nájezd
vybudován, nebude MČ BrnoJehnice provádět na tomto nájezdu
letní a zimní údržbu.
-dle připomínky občanů znovu
písemně požádat vedoucího odboru
dopravy MMB o instalaci značky
„zákaz stání“ u křižovatky
Jandáskova – Maříkova směrem
k hypermarketu Globus.
Příští zasedání zastupitelstva se koná
13.8.2008 v 18:30 hodin.

Dne 7.7.2008 proběhlo 116.
zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo projednalo obsah
návrhu vyhlášky Statutárního
města Brna o stanovení
koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti s tímto usnesením:
ZMČ Brno-Jehnice nesouhlasí
s návrhem obecně závazné
vyhlášky Statutárního města Brna
o stanovení místního koeficientu
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Běžné č. 51

pro výpočet daně z nemovitosti
tak, jak byl předložen Radou
města Brna – RM5/4503 dne
3.6.2008. (Jedná se o trojnásobné
navýšení daně z nemovitosti.
Pozn. Redakce)

Pozvánky
V sobotu 6.9.1008 se uskuteční
v naší městské části tradiční
Jehnické hody. K tanci a
poslechu bude vyhrávat muzika
Hornobojani.
Ve 14 hodin vyjde z náměstí
průvod stárků po celé městské
části.
V 16 hodin pak proběhne na
Náměstí 3.května oficiální
zahájení hodů, přivítání hostů a
předání hodového práva. Po
Moravské besedě bude
následovat hodová zábava.
Pokud by měl ještě někdo zájem
zúčastnit se těchto hodů jako
stárka či stárek kontaktujte pí.
Pekařovou tel.: 732522981, nebo
přijďte přímo na zkoušku, která
probíhá v atriu základní školy
každé úterý od 19:00 hodin.
Příjemnou zábavu přejí:
zastupitelstvo městské části,
kulturní komise, stárky a stárci.
Ve stejném termínu tj. v sobotu
6.9.2008 od 13:00 hodin a
v neděli 7.9.2008 od 8:00 do
15:00 hodin se koná na kurtech
v bývalé zámecké zahradě
výstava drobného zvířectva.
Srdečně zvou členové Základní
organizace svazu chovatelů
v Jehnicích.
Při příležitosti letošních
jehnických hodů se v sobotu dne
6.9.2008 opět uskuteční setkání
pamětníků, rodáků a přátel
Jehnic, sraz ve 13 hodin na
náměstí. Místo schůzky určíme
dle situace.
Pozvání zasílá a zve Honza
Černohlávek.

Daň z nemovitosti se
zvedat nebude, rozhodlo
zastupitelstvo
O kolik víc zaplatí Brňané příští
rok na dani z nemovitosti? To
bylo jediné téma mimořádného
zasedání Zastupitelstva města
Brna Z5/017 dne 22. 7. 2008.
Brněnští zastupitelé kvůli tomu
museli přerušit politické
prázdniny. Na stole ležely jen
dva návrhy. Zda zvýšit daň
dvakrát, nebo rovnou třikrát.
Neprošel ani jeden.
Vládnoucí koalice nebyla v
názoru jednotná. ČSSD a zelení
chtěli trojnásobné zvýšení,
lidovci maximálně dvojnásobek,
tým Jiřího Zlatušky nechtěl
zvyšovat daň vůbec, stejně jako
opoziční ODS a komunisté.
A jak to vypadá jinde?
Růst na pětinásobek:
Dukovany, Chrastava, Lipno nad
Vltavou, Rouchovany
Růst na troj- až čtyřnásobek:
Č. Krumlov, Havířov, H.
Králové, Opava, Teplice, Ústí
nad Labem
Růst na dvojnásobek: Benešov,
Č. Lípa, Cheb, Jihlava, J. Hradec,
K. Vary, Liberec, Louny,
Pardubice, Sokolov, Strakonice,
Svitavy, Tábor, Ústí n. Orlicí
Daň nezvýší: Blansko, Bohumín,
Brno, Bruntál, Č. Budějovice,
Děčín, Frýdek-Místek, H. Brod,
Hodonín, Jičín, Karviná, Klatovy,
Kroměříž, Litoměřice, M.
Boleslav, Most, N. Jičín,
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha,
Přerov, Rychnov n. K., Šumperk,
Uh. Hradiště, Vsetín, Vyškov,
Znojmo, Žďár n. Sázavou
Není rozhodnuto: Písek,
Prostějov, Příbram, Zlín
Zdroj: idnes a Magistrát města Brna

Olympijská přísaha
S blížící se Olympiádou našel
jsem ve svých materiálech první
olympijskou přísahu, což může
zajímat nejen sportovce, ale i
občany. Slova první olympijské

2008

přísahy, pronesené na olympiádě
roku 1898 v Aténách: „Dopřej mi
o Pane, abych v boji, který jde
životem dokázal hrát, bojovat a
v soutěži, mám-li vyhrát, dej ať je
to vždy podle regulí a pravidel,
aby nikdy má čest a víra nebyly
poskvrněny. A mám-li prohrát,
dopřej mi o Pane tolik síly, abych
dokázal stát u cesty a pozdravil
vítěze, až půjde kolem.“
Alois Prokeš

Program ZOO Brno
prázdniny 2008:
Vážení přátelé,
na prázdninový čas je v zoo
připravena jedna akce a tou je
30.srpna 2008 SETKÁNÍ
ADOPTIVNÍCH RODIČŮ,
SPONZORŮ A PŘÁTEL ZOO.
Tato akce je přístupná i pro běžné
návštěvníky zoo.
Upřesnění programu bude
zavěšeno na webových stránkách
zoo.
Ing. Jiřina Kubínová
Zoologická zahrada města Brna,
Tel.: 546 432 361
E-mail: kubinova@zoobrno.cz

Inzerce
JSTE PŘIPRAVENI NA
PŘÍCHOD DIGITÁLNÍHO
VYSÍLÁNÍ??
www.DIGITVSAT.cz
Dodávka a montáž satelitní
televize a DVB-T
(set top boxů) za nejnižší ceny!!

Např: CS LINK, cena od 5490,(na 2TV od 8500,-) – stabilní a
kvalitní satelitní příjem bez
paušálu, časově neomezeno:
ČT1,ČT2, ČT24, ČT4 SPORT,
NOVA, NOVA CINEMA,
PRIMA, PUBLIC, NOE, ÓČKO,
STV1, STV2, JOJ, TA3.
Dále volitelná nabídka programů
za příplatek – Viasat Explorer,

UMÍME ŽÍT NAPLNO
Kloboukový klub a Mamma HELP, sdružení pacientek s
nádorovým onemocněním prsu zvou srdečně všechny, kdo
rádi nosí klobouky (či si je chtějí teprve pořídit) na

KLOBOUKOVÉ LOUČENÍ S LÉTEM
v Denisových sadech (pod Petrovem) neděle 31.8
Přijďte spolu s námi obnovit tradici kolonády s kloboukem (ale i bez něj) do krásného prostředí
Denisových sadů a spojte tuto rodinnou nedělní procházku s užitečnou akcí pro podporu MAMMA
HELP CENTRA Brno. Pro ženy z Mamma HELPU je klobouk symbolem, neboť jim v době
onkologické léčby pomůže zajistit případnou anonymitu, ale také jim nabízí příležitost vrátit se do
společnosti bez ztráty ženského sebevědomí.

Kloboukový program pro celou rodinu na nedělní odpoledne
14.00 - Zahájení ing. Milanem Venclíkem, 1. náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje
- Mamma HELP - představení občanského sdružení, přehlídka klobouků Umíme žít
naplno! 1. část
- Kloboukový klub - představení a přehlídka modelových klobouků
15.00 - Mamma HELP - poradenské centrum v Brně, aktivity pro ženy a jejich rodiny
- Kloboukový klub - přehlídka klobouků
- Nejznámější muzikálové písně
16.00 - Mamma HELP – význam prevence v boji proti nádorovému onemocnění,
přehlídka klobouků Umíme žít naplno! 2. Část
- Přehlídka designérských klobouků
- Vystoupení skupiny scénického šermu
- Nejznámější muzikálové písně
Doprovodný program: výstava výtvarných prací na téma Klobouk, focení s kloboukem,
portréty v klobouku od rychlomalíře, soutěže pro děti i dospělé o ceny- 6 ran do klobouku,
ukázky květinové vazby na klobouk, občerstvení na kolonádě - lázeňské oplatky.
Akce se nekoná v dešti

A nezapomeňte si klobouk!

Viasat History, Filmbox, Galaxie
sport, Sport 5, JimJam (dětské),
Spice plat., LEO TV, (erot.),
Spektrum, HBO, CS FILM,
Nostalgia.
K tomu navíc: nekódované
zahraniční programy zdarma!
DVB-T (set top box) –
přivezeme, zapojíme, vysvětlíme
obsluhu. Ceny již od 1000,AKCE: zaměření signálu a
zpracování programové
nabídky – ZDARMA!
Registrace + info:
technik.digi.tv@seznam.cz, tel:
722550739
Pro konkrétní klienty hledáme
stavební pozemky, rodinné domy
a chalupy.

Prodávajícím poskytneme
kompletní realitní a právní servis
zdarma.
Informace na telefonním čísle:
728 140 655
RK Nové bydlení, Vlhká 25,
Brno
www.rknovebydleni.cz

Máte své potřeby, máte své sny
a my Vám je pomáháme
naplňovat!
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