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Zápis ze 153.zasedání ZMČ Bmo-Jehnice ze dne 25.4.2012

Přítomní: Dle presenční listiny. (přítomno 5 členů, 1 omluven, neomluven Ing,Krinčev)

Program: LVolba zapisovatele,ověřovatele a kontroly zápisu a schválení programu.

II.Připomínky občanů

ID.Kontrola úkolů z minulého zápisu

IV.Nové body a přijatá pošta

l.Projednání předběžného rozpočtu oslav 720 let Jehnic
ž.Zpráva starosty
3.zprávy z výborů a komisí
4.zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
5.Nabídka firmy mos na tvorbu webových stránek
6.Dodatek ke smlouvě o nájmu umístění antén s firmou Telefonica 02
7.Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v souvislosti

s výstavbou schodů na ulici Plástky

LZMČ Bmo-Jehnice schválilo: Zapisovatel: Ing.Ivan Štěpánek
Ověřovatel: Mgr. Jana Rašovská
Kontrola: MUDr.Oto Rinchenbach

A výše uvedený program jednání.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

II.Připomínky občanů - zrea1izovat opravu fasády a nátěr fasády na budově Obecního
domu a provést opravu a nátěr oken.

ID.Úkoly z minulého zápisu byly splněny

IV.
l.Projednání rozpočtu oslav 720 letého výročí Jehnic bude předmětem jednání kulturní
komise v l8.týdnu po upřesnění položek a nákladů firmou SNIP/CO a za účasti před-
sedů organizací,kterým městská část poskytuje finanční podporu a dále za účasti
ředitele Základní školy.
Definitivní schválení položek a finančních potřeb bude předmětem jednání na příštím
zasedání zastupitelstva.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

2.Starosta podal na tomto zasedání následující informace:
a) Výstavba a realizace lesní školky v prostoru nad ulicí Plástky na pozemku p.č.l 020



k.ú.Jehnice firmou "Lesní školka s.r.o" a s tím i dodržení všech ustanovení Stavebního
zákona a platného Územního plánu města Brna pro danou lokalitu.

b) Informaci o odchodu tajemníka úřadu k 31.5.2012 do starobního důchodu.
V souvislosti s tímto probíhá nyní výběrové řízení na výběr nového pracovníka na
funkci tajemníka ÚMČ

ZMČ Brno-Jehnice bere tyto informace na vědomi

3.zprávy z výborů a komisí nebyly na tomto zasedání předloženy žádné

4.Zastupitelstvu MČ Brno-Jehnice byla na tomto zasedání předložena zpráva auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 a ověření účetní uzávěrky k 31.12.2011
s následujícím výrokem:
Podle názoru auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiva pasiv Městské
části města Bma,Brno-Jehnice k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospoda-
ření a peněžních toků za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.i. ZMČ Brno-Jehnice bere tuto zprávu na vědomí.

5.zMČ Brno-Jehnice bere na vědomí nabídku firmy mos na tvorbu .udržování a aktualizaci
webových stránek MČ Brno-Jehnice s tím.že definitivní stanovisko bude předmětem jed-
nání na příštím zasedání zastupitelstva.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

6.ZMČ Brno-Jehnice neschvaluje návrh smlouvy na upravení podmínek nájmu od 1.7.2012
mezi MČ Brno-Jehnice a :firmou Telefonica 02 za nájem umístění antenních stožárů a
místnosti ve střešní zástavbě v objektu Základní školy Blanenská 1.
Dle stávající smlouvy končí nájem 31.10.2013. Před ukončením doby nájmu požaduje
zastupitelstvo Mé Brno-Jehnice předložení nového návrhu smlouvy s uvedením nového
nájemného a doby nájmu.

Hlasování: 5 hlasů pro , 2 nepřítomni

7.ZMČ Bmo-Jehnice souhlasí s obsahem textu smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene mezi MČ Bmo-Jehnice a :firmou Telefonica Czech Republik z důvodu
překládky komunikačního zařízení v souvislosti s výstavbou schodiště při ulici Plástky na
pozemku p.č. 501 k.ú.Jehnice.

Hlasování: 5 hlasů pro, 2 nepřítomni

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20 hodin.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Příští zasedání se koná 23.5.2012 v 18.30 na ÚMČ Brno-Jehnice

Zapsal: Ověřil: J Dv-J-->'1

V Brně dne: 26.4.2012


