
Zápis z 231. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 5. 12. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven 

 

1) ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

            Kontrola –  Bc. Krinčev 

            Ověřovatel     -  Dr. Rychnovský 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

Ing. Otavová navrhla doplnění programu o body: 

 

1. Zřízení investiční komise 

2. Jmenování předsedy a členů investiční komise 

3. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů investiční komise 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 

2. Připomínky občanů  

3. Kontrola bodů z minulého zápisu 

4. Zpráva starosty 

5. Zprávy z výborů a komisí 

6. Projednání „Otevřeného dopisu zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice – 

Nesouhlas s výstavbou hasičské nové zbrojnice na ul. Lelekovická“ 

7. Zřízení Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi 

8. Jmenování předsedy a členů Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními 

organizacemi 

9. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů komise pro kulturu, sport a spolupráci 

s místními organizacemi 

10. Schválení členů redakční rady Jehnických listů 

11. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů redakční rady Jehnických listů 

12. Volba dvou zástupců do školské rady ZŠ Blanenská 1, Jehnice za zřizovatele 

13. Seznámení zastupitelů se Skartačním a spisovým řádem 

14. Projednání nového Jednacího řádu zastupitelstva MČ Brno - Jehnice 

15. Seznámení se studií nové hasičské zbrojnice  

16. Ţádost o doplnění vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k ţádosti o vyjádření 

k územnímu souhlasu o úpravu distribuční sítě NN ve správě a majetku E.ON 

Distribuce, a.s. na ul. Plástky o pozemek p.č. 520/1 k.ú. Jehnice 

17. Projednání ţádosti pana ??????? a paní ????? o prodej části pozemku p.č. 126/1 k.ú. 

Jehnice o výměře 3m2 

18. Projednání ţádosti ing. ???????? a paní ????????? o vyjádření k odstupové  vzdálenosti 

stavby RD na p.č. ?????? k.ú. Jehnice 

19. Projednání ţádosti MO MMB o vyjádření ke směně částí pozemků p.č. ???? a ???? (dle 

GP p.č. ????????? a ??????) za část pozemku ????? (dle GP p.č. ???????). 

20. Projednání OZV o nočním klidu 



21. Projednání ţádosti MČ Brno – Ořešín o povolení rušení nočního klidu na území k.ú. 

Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 2019 

22. Projednání ţádosti o finanční příspěvek ve výši 57.834,- Kč pro HOSPIC sv. Alţběty 

Brno na péči pro nevyléčitelně nemocné pacienty s převáţně onkologickým 

onemocněním 

23. Ţádost o pronájem tělocvičny v ZŠ Jehnice pro školní děti a schválení smlouvy o 

nájmu části budov mezi MČ Brno – Jehnice a Masarykovou univerzitou fakultou 

sportovních studií 

24. Projednání rozpočtového opatření č. 6/2018 

25. Odsouhlasení oprávnění pro starostu MČ Brno – Jehnice k úpravám rozpočtu 

spočívajících v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými poloţkami v jednom 

oddílu a paragrafu v rámci rozpočtu  

26. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019 (varianty dle písemných návrhů zastupitelů)  

27. Otevření obálek s nabídkami a výběr dodavatele stavby na akci „Rozšíření hřbitova 

v Jehnicích“ 

28. Zřízení investiční komise 

29. Jmenování předsedy a členů investiční komise 

30. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů investiční komise 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 

 

2) Dr. Rinchenbach – na ul. Kleštínek je ucpaná dešťová kanalizace 

    Dr. Svoboda -  na ul. Lelekovická zanesené vpusti dešťové kanalizace 

    Bc. Krinčev – kontrola webu Brno - Jehnice 

 

3) Bc. Krinčev podal písemné námitky proti zápisu z Ustavujícího zastupitelstva 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projedná námitky na příštím jednání 

zastupitelstva 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

4) Starosta seznámil zastupitele s poskytnutými finančními prostředky na plánované akce 

v MČ Brno – Jehnice v roce 2019: 

 

Oprava střechy na škole – navíc do rozpočtu na rok 2019 částka 1,800.000,-Kč  

Hřbitov – navíc do rozpočtu na rok 2019 částka 900.000,-Kč 

Chodník mezi Mokrou horou – Jehnicemi – navíc do rozpočtu na rok 2019 částka  

2,000.000,-Kč 

Ostatní komunikace – navíc do rozpočtu na rok 2019 částka 195.000,-Kč 

 

Starosta seznámil zastupitele s předáním silniční zeleně od společnosti BKOM do správy 

městské části Brno – Jehnice na základě ust. čl. 22 odst. 1 písm. o) OZV č. 14/2018, kterou se 

mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává statut města Brna, 

ve znění pozdějších vyhlášek. Na tuto činnost bude poskytnuta dotace od města Brna ve výši 

39.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s převodem silniční zeleně od 

společnosti BKOM do správy městské části Brno – Jehnice na základě ust. čl. 22 odst. 1  



písm. o) OZV č. 14/2018, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, 

kterou se vydává statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţel, (tento návrh byl přijat ) 

 

5) Starosta oznámil zastupitelstvu MČ Brno – Jehnice, ţe včera tj. 4. 12. 2018 proběhla 

poslední akce, kterou měla na starosti bývalá Komise pro kulturu, sport a spolupráci 

s místními organizacemi a to Rozsvěcením vánočního stromu na náměstí v Brně – Jehnicích. 

Dr. Rinchenbach poděkoval Komisi pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi 

za práci a zejména jejímu předsedovi panu Milanu Pernicovi. 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo „Otevřený dopis zastupitelstvu městské části 

Brno – Jehnice – Nesouhlas s výstavbou hasičské nové zbrojnice na ul. Lelekovická“. 

 

Dr. Rinchenbach objasnil občanům nutnost existence Jednotky poţární ochrany (JPO) v Brně 

– Jehnicích, kdy tato jednotka je mimo poţárního zásahu nutná např. i při ekologických 

haváriích, při ţivelných pohromách apod. 

 

Starosta pozval občany, aby se přišli po dohodě se starostou SDH Brno – Jehnice panem Ing. 

Jiřím Hudcem podívat do stávající hasičské zbrojnice v jakých podmínkách JPO Brno – 

Jehnice provozuje svoji činnost. 

 

Během dlouhé diskuse s občany, kteří byli účastni na zasedání zastupitelstva městské části 

Brno – Jehnice nikdo nezpochybnil nutnost existence JPO v Brně – Jehnicích. Občané 

poţadují hledat vhodnější místo proto novou hasičskou zbrojnici. Počet diskutujících občanů 

na dané téma není moţno uvést z důvodu, ţe jediný se jménem představil pan Svirák.  

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo zřízení Komise pro kulturu, sport a 

spolupráci s místními organizacemi.  

 

Na základě výzvy se přihlásili Lenka Čuprová – nespecifikovala, v které komisi by chtěla 

působit, Ing. Fráňa – má zájem o kulturní komisi a paní Aneta Řezníková – v mailu 

nespecifikovala, v které komisi by chtěla působit. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přesouvá tento bod a body 8,9 na příští 

jednání zastupitelstva. Bc. Krinčev doplnil tento návrh o body 10 a 11. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

8) viz. bod 7) 

 

9) viz. bod 7) 

 

10) viz. bod 7) 

 

11) viz. bod 7) 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo volbu dvou zástupců do Školské rady ZŠ 

Blanenská 1, Jehnice za zřizovatele. Dr. Rinchenbach seznámil zastupitele s činností a náplní 

práce školské rady. 



 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice potvrzuje za členy Školské rady v ZŠ a 

MŠ Blanenská 1, Jehnice pány Dr. Otu Rinchenbacha a Václava Šíchu. 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdrţely, (tento návrh byl přijat) 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Skartační a spisový řád 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere Skartační a spisový řád na vědomí 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nový Jednací řád zastupitelstva MČ Brno – 

Jehnice. 

 

Ing. Otavová navrhla nahradit text v čl. II bod 4 (Osoby uvedené pod písmenem b) až d) 

mohou vystoupit k projednávanému bodu podle programu 2x, přičemž celková délka 

vystoupení je maximálně 2 minuty) textem „Pokud se to v průběhu zasedání zastupitelstva 

městské části Brno – Jehnice projeví jako účelné, dá předsedající hlasovat o přijetí 

omezujících opatření (např. omezení diskusního vystoupení na 5 minut, nikdo nemůţe ve věci 

mluvit více jak 2x)“. 

 

Bc. Krinčev – vypustit z čl. II bod 7) a bod 8) písm. b) 

- Zařadit do Jednacího řádu zastupitelstva městské části Brno - Jehnice větu: 

Materiály určené pro jednání zastupitelstva budou zveřejněny na webových 

stránkách městské části Brno – Jehnice v anonymizované podobě sedm dní 

před jednáním zastupitelstva městské části Brno – Jehnice 

 

Návrh usnesení:  

 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje změnu textu v  Jednacím řádu 

zastupitelstva městské části Brno – Jehnice v v čl. II bod 4 (Osoby uvedené pod 

písmenem b) až d) mohou vystoupit k projednávanému bodu podle programu 2x, 

přičemž celková délka vystoupení je maximálně 2 minuty) textem „Pokud se to 

v průběhu zasedání zastupitelstva městské části Brno – Jehnice projeví jako účelné, dá 

předsedající hlasovat o přijetí omezujících opatření (např. omezení diskusního 

vystoupení na 5 minut, nikdo nemůţe ve věci mluvit více jak 2x)“. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje vypuštění z čl. II bod 7) a bod 8) písm. b) 

 

Hlasování: 1 hlas pro, 6 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh nebyl přijat) 

 

c) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje zařazení do Jednacího řádu zastupitelstva 

městské části Brno - Jehnice větu: Materiály určené pro jednání zastupitelstva budou 

zveřejněny na webových stránkách městské části Brno – Jehnice v anonymizované 

podobě sedm dní před jednáním zastupitelstva městské části Brno – Jehnice. 

 

Hlasování: 2 hlasy pro, 2 hlasy proti, 3 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 



d) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Jednací řád zastupitelstva městské části 

Brno – Jehnice s provedenou změnou dle písm. a) tohoto návrhu usnesení. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat)  

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice se seznámilo se studií nové hasičské zbrojnice v Brně - 

Jehnicích 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere studii nové hasičské zbrojnice v Brně – Jehnicích na 

vědomí 

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o doplnění vyjádření zastupitelstva 

MČ Brno – Jehnice k ţádosti o vyjádření k územnímu souhlasu o úpravu distribuční sítě NN 

ve správě a majetku E.ON Distribuce, a.s. na ul. Plástky o pozemek p.č. 520/1 k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s úpravou distribuční sítě NN ve 

správě a majetku E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 520/1 k.ú. Jehnice předloţené projektantem 

Pavlem Tothem. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost pana ??????? a paní ??????? o prodej 

části pozemku p.č. 126/1 k.ú. Jehnice o výměře 3m2 na nichţ je vystavěna a zkolaudována 

část garáţe. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 

126/1 k.ú. Jehnice o výměře 3m2 na nichţ je vystavěna a zkolaudována část garáţe 

panu ??????? a paní ????????. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat)  

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Ing. ???????? a paní ??????? o 

vyjádření k odstupové  vzdálenosti stavby RD na p.č. ?????? k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s odstupovou vzdáleností 2m 

mezi hranicemi pozemků p.č. 489/1 v majetku města Brna a pozemku p.č. ?????? určený 

k výstavbě rodinného domu. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost MO MMB o vyjádření ke směně 

částí pozemků p.č. ???? a ????? (dle GP p.č. ??????) za část pozemku ???? (dle GP p.č. ?????). 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se směnou částí pozemků p.č. ??? 

a ???? (dle GP p.č. ???????) za část pozemku ????? (dle GP p.č. ?????). 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo OZV o nočním klidu 



 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh změny OZV o nočním 

klidu ve znění: 

 
Stanovené případy Dny a určené území Vymezení doby nočního 

klidu 

Tradiční Jehnické hody 2019 6.9. 2019 – 7.9.2019  
 
7.9.2019 - 8.9.2019  
(k.ú. Jehnice, k.ú. Ořešín) 

od 24:00 do 06:00 hod. 
 
od 02:00 do 06:00 hod. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat)  

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost MČ Brno – Ořešín o povolení rušení 

nočního klidu na území k.ú. Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 

2019. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s omezením nočního klidu v k.ú. 

Jehnice z důvodu pořádání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 2019 a to:  

 

Stanovené případy 
Termín 
v noci z–na 

Vymezení doby nočního 
klidu 

Určené území, na kterém je 
doba nočního klidu vymezena 
odlišně od zákonné úpravy 

Slavnosti ořešínského 

léta 

(15.6.-16.6.2019) 

15.6.-

16.6.2019 

16.6.-

17.6.2019 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 24:0 do 6:00 hod. 

území MČ Brno-Ořešín 

a MČ Brno-Jehnice 

Letní noc v Rakovcích 

(29.6.2019) 
29.6.-

30.6.2019 
od 2:00 do 6:00 hod. 

území MČ Brno-Ořešín 

a MČ Brno-Jehnice 

Tradiční svatováclavské 

hody v Ořešíně (27.9.-

29.9) 

28.9.-

29.9.2019 a 

29.9.-

30.9.2019 

od 2:00 do 6:00 hod. 

a od 2:00 do 6:00 

hod. 

území MČ Brno-Ořešín 

a MČ Brno-Jehnice 

 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

22) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o finanční příspěvek ve výši 57.834,- 

Kč pro HOSPIC sv. Alţběty Brno na péči pro nevyléčitelně nemocné pacienty s převáţně 

onkologickým onemocněním.  

 

Návrh usnesení:  

 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku ve výši 30.000,-Kč pro HOSPIC 

sv. Alţběty Brno na péči pro nevyléčitelně nemocné pacienty s převáţně 

onkologickým onemocněním bez návaznosti na počet umístěných občanů MČ Brno – 

Jehnice. 

Hlasování: 2 hlasy pro, 1 hlas proti, 4 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku ve výši 20.000,-Kč pro HOSPIC 

sv. Alţběty Brno na péči pro nevyléčitelně nemocné pacienty s převáţně 



onkologickým onemocněním bez návaznosti na počet umístěných občanů MČ Brno – 

Jehnice. 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdrţely, (tento návrh byl přijat)  

 

23) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o pronájem tělocvičny v ZŠ 

Jehnice pro školní děti a schválení smlouvy o nájmu části budov mezi MČ Brno – Jehnice 

a Masarykovou univerzitou fakultou sportovních studií za částku 375,-Kč/hod. v termínu 

od 15.10.2018 do 30.6.2019 v časech kaţdé úterý od 13:00-14:00 hod. a 14:15-15:15 hod.. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pronájem tělocvičny v ZŠ 

Jehnice pro školní děti a schvaluje smlouvu o nájmu části budov mezi MČ Brno – Jehnice 

a Masarykovou univerzitou fakultou sportovních studií za částku 375,-Kč/hod. v termínu 

od 15.10.2018 do 30.6.2019 v časech kaţdé úterý od 13:00-14:00 hod. a 14:15-15:15 hod. 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat)  

 

24) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtového opatření č. 6/2018 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018, 

které je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

Zastupitelstvo poţaduje, aby RO byla předkládána i s důvodovou zprávou.  

 

25) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo oprávnění pro starostu MČ Brno – Jehnice 

k úpravám rozpočtu spočívajících v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými 

poloţkami v jednom oddílu a paragrafu v rámci rozpočtu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje oprávnění pro starostu MČ Brno 

– Jehnice k úpravám rozpočtu spočívajících v přesunu finančních prostředků mezi 

jednotlivými poloţkami v jednom oddílu a paragrafu v rámci rozpočtu. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat)  

 

26) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh rozpočtu na rok 2019 a navrhlo 

následující úpravy: 

 

Poloţka Zdravotní pojištění ÚMČ částka 131.000,-Kč 

Poloţka Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené částka 1,030.000,-Kč 

U poloţek Nákup ostatních sluţeb a Dohody externí práce doplnit textově pro zastupitele 

z čeho se skládají 

U poloţky Nákup ostatních sluţeb vymazat závorku 

U poloţky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené doplnit do závorky slovo REZERVA 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice doporučuje takto upravený návrh rozpočtu MČ Brno – 

Jehnice předloţit ke schválení zastupitelstvu MČ Brno – Jehnice na příštím jednání 

zastupitelstva MČ Brno – Jehnice. 



 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat)  

 

27) Na ÚMČ Brno – Jehnice byly v termínu dodány tři nabídky na zhotovitele podlimitní zakázky na 

dodavatele stavby „Rozšíření hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova 

parcela č. 801/1, k.ú. Jehnice“.  
 

Místostarosta MUDr. Rinchenbach otevřel obálky s nabídkami a hlasitě do zápisu uvedl 

nabídkovou cenu bez DPH, nabídkovou cenu s DPH, záruční dobu na provedenou stavbu, čas 

plnění veřejné zakázky a formu úhrady faktury či faktur. Nabídky jsou seřazeny od nejniţší po 

nejvyšší: 

 

 

1) PŘEMYSL VESELÝ stavební a inţenýrská činnost s.r.o., Praţákova 1000/60, 619 00 

Brno, IČ: 25342100 

 

Nabídková cena bez DPH - 5,199.277,11 Kč 

Nabídková cena s DPH     - 6,291.125,91 Kč 

Záruční doba                     - 36 měsíců 

Čas plnění                         - do 31. 12. 2019 

Forma úhrady                    - bez zálohy 

 

2) ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, IČ: 25504011 

 

Nabídková cena bez DPH - 5,250.336,11 Kč 

Nabídková cena s DPH     - 6,352.906,69 Kč 

Záruční doba                     - 36 měsíců 

Čas plnění                         - do 31. 12. 2019 

Forma úhrady                   - bez zálohy 

 

3) Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ: 45474281 

 

Nabídková cena bez DPH - 5,376.831,20 Kč 

Nabídková cena s DPH     - 6,505.965,75 Kč 

Záruční doba                     - 36 měsíců 

Čas plnění                         - do 31. 12. 2019 

Forma úhrady                   - průběţně na základě měsíčních faktur s náleţitostmi daňového 

                                            dokladu 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vybírá zhotovitele stavby na akci 

„Rozšíření hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova parcela č. 801/1, k.ú. 

Jehnice“ společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inţenýrská činnost s.r.o., Praţákova 

1000/60, 619 00 Brno, IČ: 25342100 za celkovou částku 6,291.125,91 Kč včetně DPH a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

28) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na zřízení investiční komise, byl 

podán protinávrh, aby investiční komise nebyla zřízena. 



 

Návrh usnesení:  

 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nezřizuje Investiční komisi v MČ Brno – Jehnice. 

 

Hlasování: 2 hlasy pro, 2 hlasy proti, 3 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice zřizuje Investiční komisi v MČ Brno – Jehnice. 

 

Hlasování: 3 hlasy pro, 1 hlas proti, 3 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 

 

29) Bod s ohledem na výsledek hlasování v bodě 28) nebyl projednáván 

 

30) Bod s ohledem na výsledek hlasování v bodě 28) nebyl projednáván 

 

 

Zasedání ukončeno v 21:32 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

 

V Brně dne 6. 12. 2018 

 

 

 

Ověřil……………..………….……       Kontroloval ………………………………. 

  

 

 

 

Zapsal ………….…….…………….             Starosta ………………………………….. 

 

 

 


