TOUTO POZVÁNKOU
SVOLÁVÁM 238. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JEHNICE
které se uskuteční
ve čtvrtek 30. 5. 2019 v 18.30 hod v prostorách ZŠ 1. patro
Blanenská 1, 621 00 Brno – Jehnice
Program:
Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu schválení programu
Připomínky občanů
Kontrola bodů z minulého zápisu
Zpráva starosty
Zprávy z výborů a komisí
Projednání závěrečného účtu za rok 2018
Projednání zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno
– Jehnice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a Zprávy nezávislého auditora o
ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018
8. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a společností
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. na akci „Rozšíření hřbitova
v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova, parcela č. 801/1 k.ú. Jehnice
9. Projednání žádosti o vyjádření k vymezení pokrytí lokality projektu „BrnoPublicWiFi“
10. Projednání zpracovaných digitálních povodňových plánů
11. Projednání nabídky na doplnění oplocení na hřbitově v Jehnicích
12. Projednání návrhu OZV města Brna o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
13. Projednání žádosti o dotaci na GŘ HZS na výstavbu nové hasičky v MČ Brno –
Jehnice
14. Projednání finanční spoluúčasti MČ Brno – Jehnice při investiční akci Výstavba nové
hasičky v Brně – Jehnicích
15. Otevření obálek s nabídkami na opravu účelové komunikace na pozemku p.č. 801/2
k.ú. Jehnice o výměře 735 m2.
16. Projednání Revizního protokolu z roční hlavní kontroly dětského hřiště ze dne
26.4.2019 a projednání cenové nabídky na opravu závad na dětském hřišti na náměstí
3. Května v Brně – Jehnicích
17. Projednání smlouvy o ročních kontrolách dětského hřiště na nám. 3. Května v Brně –
Jehnicích
18. Projednání žádosti o souhlas s užitím znaku Jehnic do připravované knihy „Brno v roce
2019 za dobu delší než 1000let“
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V Brně dne 23. 5. 2019
Václav Šicha, v.r.
Starosta

