
Zápis ze 152.zasedání ZMČ Brno-Jehnice ze dne 21.3.2012.

Přítomni: Dle prezenční listiny (přítomno 5 členů, 1 omluven, Ing.Krinčev neomluven)

Program: I. Volba zapisovatele,ověřovatele a kontroly zápisu a schválení programu

II. Připomínky občanů

Ill.Kontrola bodů z minulého zápisu

IV.Nové body a přijatá pošta

•
I.Zpráva starosty
2.Zprávy z výborů a komisí
3.Závěrečný účet roku 2011 a výsledek hospodaření MČ za rok 2011
4.Rozpočtové opatření č.1/20l2 ze dne 21.3.2012
S.Nabídka firmy mos na tvorbu webových stránek
6.Návrh na změnu složení jednotky požární ochrany
7.Nabídka Technických sítí Brno na rozšíření spolupráce
8.Návrh nových smluvních podmínek smlouvy se společností Telefonica 02
9.Projednání výsledku ankety-realizace dopravního prahu na ulici Sousední
1O.Návrh na změnu předsedy Školské rady při ZŠ Blanenská 1
II.Žádost Brněnské společnosti příznivců RAF Emila Bočka
12.Žádost VSK Univerzita Brno o možnost pronájmu prostorů šaten a půdy

u tělocvičny při ZŠ Blanenská 1
13.Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o dílo Č. 11118 na výstavbu "Venkovního

schodiště při ulici Plástky"
14.Vyjádření k záměru výstavby rodinné farmy na chov koz a koní na pozemku

p.č. 1037 k.ú.Jehnice
IS.Projednání předběžného rozpočtu oslav 720-letého výročí Jehnic
16.Náklady spojené s pobytem zahraničních delegací na oslavách 720-letého

výročí.
17.Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Blanenská 1 - vyjádření zastupitelstva

I.ZMČ Brno-Jehnice schválilo: Zapisovatel:
Ověřovatel:
Kontrola:

Ing.Ivan Štěpánek
Ing.Petr Cech
Ing.Jiří Hudec

A výše uvedený program jednání

Hlasování: S hlasů pro, 2 nepřítomni

II. Odstranění starých pneumatik z Jehnického potoka v prostoru pod kurty-provede jednotka
SDH. Další připomínky nebyly.

III.Body z minulého zápisu byly splněny.Přecházející body z minulého zápisujsou
předmětem jednání dále.



IV.
I.Všechny informace a body na projednání uvedeny v bodech následujících.

2.Na tomto zasedání nebyly předloženy žádné zprávy z výboru a komisí

. 3.zMČ Brno-Jehnice schvaluje závěrečný účet a výsledek hospodaření MČ Brno-Jehnice
za rok 2011. Závěrečný účet a výsledek hospodaření je uveden v příloze k tomuto zápisu.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

4.zMČ Brno-Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č.1I2012 ze dne 2 1.3.20 12.Předmětné
rozpočtové opatření je uvedeno v příloze k tomuto zápisu.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

5.Projednání tohoto bodu se překládá na příští zasedání zastupitelstva.Firma IDOS provede
doplnění ceny za údržbu a aktualizaci webových stránek.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

6.ZMČ Bmo-Jehnice bere na vědomí změnu ve složení jednotky požární ochrany MČ-Brno-
Jehnice tak jak byla předložena na tomto zasedání.Místo Tomáše Beránkaje navržen
Jiří Hoder.

7.ZMČ Brno-Jehnice bere na vědomí nabídku firmy Technické sítě Brno as. na rozšíření
spolupráce v oblastech ,které jsou uvedeny v této nabídce a kteráje uvedena v příloze k
tomuto zápisu.

8.ZMČ Brno-Jehnice nesouhlasí s návrhem nových smluvních podmínek nájemní smlouvy
mezi MČ Brno-Jehnice a firmou Telefonica 02 na umístění vysílacího zařízení na objektu
Základní školy ,Blanenská 1.

•
Hlasování: 5 hlasů pro , 2 nepřítomni

9.zMČ Brno-Jehnice projednalo výsledek ankety o případném vybudování retardéru na ulici
Sousední a přijalo toto usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s vybudováním dalšího retardéru na ulici Sousední,neboť z celko-
vého počtu obyvatel ve 22 rodinných domech se pro vybudování kladně vyjádřilo jen 7.
Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

IO.zMČ Brno-Jehnice bere na vědomí změnu složení Školské rady při ZŠ a MŠ Blanenská 1
v souvislosti s odstoupením Ing.Jiřího Hudce a za nového člena rady navrhuje MUDr.Oto
Rinchenbacha.

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni

Il.ZMČ Brno-Jehnice nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Brněnskou společ-
nost příznivců RAF Emila Bočka,

Hlasování: 5 hlasů pro , 2 nepřítomni



12.zMČ Brno-Jehnice souhlasí se zněním textu nájemní smlouvy mezi Stat.městem Brnem
Městskou částí Brno-Jehnice zastoupené starostou městské části a VSKUniverzita Brno
zastoupenou Mgr.Petrem Kotyzou a Tělovýchovnoujednotou Sokol Jehnice o pronájmu
části části budovy na pozemku p.č.4, k.ú.Jehnice v majetku města Brna a svěřené městské
části Brno-Jehnice,takjak byla předložena na tomto zasedání.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomní

13.ZMČ Brno-Jehnice schvaluje obsah dodatku č.2. smlouvy o dílo č.11118 o provedení
stavebních prací a realizaci "Venkovního schodiště a navazujícího chodníku na ulici
Plástky". Předrnětný dodatek je uveden v příloze k tomuto zápisu.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomní

14.K záměru výstavby rodinné farmy na chov koz a koní na pozemku p.č.1037 ,k.ú.Jehnice
nevydalo zastupitelstvo žádné usnesení.

15.K tomuto bodu programu nevydalo zastupitelstvo žádné usnesení

16.ZMČ Brno-Jehnice schvaluje vyčlenění finanční částky 270 tis.Kč z rozpočtu roku 2012
na zajištění pobytu 30 občanů z Kaunasu na oslavách 720-letého výročí Jehnic.Jedná se o
náklady na ubytování a stravování po dobu čtyř dnů.
Dále schvaluje vyčlenění finanční částky 30 tis ,Kč z rozpočtu roku 2012 na zajištění
pobytu dvou čestných hostů z Francie-Rennes při oslavách 720-letého výročí Jehnic.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomní

17.ZMČ Brno-Jehnice nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele ZŠ a MŠ
Blanenská 1 a současně žádá Radu města Brna,aby potvrdila stávajícího ředitele od
1.8.2012 ve funkci na dobu dalších šesti let.

Hlasování: 5 hlasů pro , 2 nepřítomní

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.30 hodin.
Jednání zastupitelstva j sou veřejná.
Příští zasedání zastupitelstva se koná 25.4.2012 v 18.30 hod. na ÚMČ.

Zapsal: Ověřil:

V Brně dne: 26.3.2012

Kontrolo;PYJ


