Zápis ze lSl.zasedání

zastupitelstvaMČ

Brno-Jehnice ze dne 8.2.2012.

Přítomni: Dle prezenční listiny: (přítomni 4 členové, omluveni lng.Hudec,lng.Cech
neomluven lng.Krinčev)

.Program:

LVolba zapisovatele,ověřovatele

a kontroly zápisu

TI.Připomínky a žádosti občanů
Ill.Kontrola bodů z minulého zápisu
IV.Nové body a přijatá pošta
l.Zpráva starosty
2.zprávy z výborů a komisí
3.Zpráva auditora o dílčím přezkoumání hospodaření za Lpololetí 2011
4.Žádost Brněnské společnosti příznivců RAF Emila Bočka
S.Žádost VSK Univerzita Brno o možnost pronájmu prostorů šaten a půdy
u tělocvičny při ZŠ Blanenská 1
6.Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 11118 na výstavbu
"Venkovního schodiště při ulici Plástky"
7.Projednání cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace na
akci "Dopravní práh na ulici Sousední"
8.Projednání žádosti ZŠ Blanenská 1 o přidělení hospodářského výsledku za rok
2011 do fondu rezerv
9.Žádost o vyj ádření k investičnímu záměru "Lesní školka Jehnice"
napozemku p.č. 1020 k.ú.Jehnice
1O.Vyjádření k záměru výstavby rodinné farmy na chov koz a koní na pozemku
p.č.l037 k.ú.Jehnice
II.Projednání případného nákupu publikace "Brno v impresi" jako propagačního
materiálu pro MČ Brno-Jehnice
č

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

Ing.Ivan Štěpánek
MUDr. Oto Rinchenbach
Ing.Ivo Pekař

a výše uvedený programjednání:
Hlasování: 4 hlasy pro, 3 nepřítomni

II.Na tomto zasedání nebyly předloženy ze strany občanů žádné připomínky.

Ill.Body a úkoly z minulého zápisu byly splněny.

IV.
1. Starosta nepodal na tomto zasedání žádnou zprávu
2.Ing.Pekař podal na tomto zasedání zprávu z redakční rady o přípravě publikace u příležitosti
oslav 720-letého výročí založení Jehnic v roce 2012.
ZMČ Brno-Jehnice dává předběžný souhlas s vydáním publikace s tím.že definitivní
rozhodnutí bude předmětem jednání na příštím zasedání zastupitelstva.
Dále ZMČ Bmo-Jehnice souhlasí s vyčleněním částky 152 tis.Kč bez DPH na výrobu
předmětné publikace z rozpočtu městské části v roce 2012
.
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomni

3.zMČ Brno-Jehnice bere na vědomí zprávu auditora o výsledku dílčího přezkoumání hospo-'
daření MČ Brno-Jehnice za období leden - červen roku 2011 a průběžném ověření účetní
. závěrky k 31.12.2011 s tímto výsledkem:
.
. "V rámci dílčího přezkoumání hospodaření MČ Brno-Jehnice dle ustanovení § 2 a § 3
Zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky"
4.Projednání tohoto bodu se odkládá na příští zasedání s tím,žezastupitelstvo pověřuje
starostu k dalšímu projednání dopřesnění žádosti této společnosti o informace jak předmětná
společnost přispívá k realizaci výchovy mládeže formou besed,přednášek a prezentací a dále
jak společnost podporuje "Občanská sdružení sdružující veterány II.svět.války"
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomni

5.Projednání tohoto bodu se odkládá na příští zasedání zastupitelstva,neboť je nutno
doplnit ze strany VSK Univerzita Brno investiční záměr, návrh nájemní smlouvy a
projekt -studii
Hlasování: 4 hlasy pro, 3 nepřítomni
6.Projednání tohoto bodu se odkládá na příští zasedání s tím,že firma Přemysl Veselý
předloží nový dodatek ke smlouvě o dílo
11118.
č.
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Hlasování: 4 hlasy pro, 3 nepřítomni
7.zMČ Brno-Jehnice schvaluje cenovou nabídku firma IKA Brno na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci" Dopravní práh na ulici Sousední" v celkové
výši 6 OOO.-Kčvč.DPH.
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomni

8.zMČ Brno-Jehnice schvaluje přidělení hospodářského
za rok 2011 ve výši 91 166,67.-Kč do fondu rezerv.
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomni

výsledku Základní školy Blanenská

9.ZMČ Brno-Jehnice se připojuje k vyjádření stavebního úřadu z kterého vyplývá,že navrhovaný záměr zřízení lesní školky na pozemku p.č.1 020 k.ú.Jebnice není v.souladu s platným
územním plánem města Brna.Předmětný pozemek se dle platného územního plánu nachází částečně v plochách PZ-plochy pro zemědělskou výrobu a částečně v plochách ZPFZemědělský půdní fond.který není součástí stavebních ploch.
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomní

10.zMČ Bmo-Jehnice bere na vědomí žádost p.Jany Dražďákové na výstavbu rodinné farmy
na chov koz a koní -zemědělské provozovny na pozemku p.č.1037 k.ú.Jebnice s tím,že
definitivní rozhodnutí bude předmětem jednání na příštím zasedání zastupitelstva až po
doplnění investičního a podnikatelského záměru ze strany investora
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomní

11.zMČ Brno-Jehnice schvaluje nákup 50 ks publikace "Brno v impresi" za celkovou cenu
10 OOO.-Kčvč.DPHjako propagačního materiálu pro MČ Brno-Jehnice.
Hlasování:

4 hlasy pro, 3 nepřítomní

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno 19.50 hodin.
Zasedání zastupitelstva j sou veřejná.
Příští zasedání zastupitelstva se koná 21.3.2012 v 18.30 hod na ÚMČ.
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Zapsal: ~_

Ověřil:
j

V Brně dne 14.2.2012

Kontroloval:

