
Zápis z 233. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 24. 1. 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 0 omluven 

 

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

            Kontrola –         Dr. Rinchenbach 

            Ověřovatel     -  prof. Svoboda 

 

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

 

Pan starosta navrhl doplnění programu o bod: 

 

28. Projednání ţádosti 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. 520/8 k.ú. Jehnice 

29. Projednání ţádosti ??????? o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 8/4 k.ú. 

Jehnice o výměře 2 m
2
  

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 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. Informace o proběhlých jednáních dostavby areálu Pivovaru v Jehnicích 

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. Jmenování předsedy a členů redakční rady Jehnických listů 

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

12. Rozhodnutí o odměnách šéfredaktora a redaktorů  Jehnických listů 

13. Projednání ţádosti o návrh lokalit na umístění stojanů pro cyklisty 

14. Projednání ţádosti o spolupráci při navrhování odměn ředitelům škol 

15. Projednání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků 

16. Projednání Sazebníku úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním 

informací dle zák. č. 106/1999 Sb.  

17. Ţádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ 

18. Stanovení termínu setkání s občany z důvodu připravované akce „Výstavba 

společenského centra a Úřadu MČ Brno – Jehnice“ 

19. Projednání nabídky firmy Šarapatka na vykácení stromů a keřů podél komunikace mezi 

Mokrou horou a Jehnicemi (příprava stavby chodníku) 

20. Projednání nabídky firmy Šarapatka na provedení prořezu a údrţby stromů a keřů na 

p.č. 373/15 a 373/1 k.ú. Jehnice 



21. Projednání nabídky firmy Šarapatka na vykácení stromů (tújí) na stávajícím hřbitově 

z důvodu rekonstrukce chodníků 

22. Projednání harmonogramu prací na rozšíření hřbitova včetně pohybu vozidel s tavební 

mechanizace po ul. Havláskova 

23. Projednání nabídek na Technický dozor investora na akci „Rozšíření hřbitova 

v Jehnicích“, výběr nejvhodnější nabídky a schválení smlouvy 

24. Projednání nabídek na koordinátora BOZP na akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ 

výběr nejvhodnější nabídky a schválení smlouvy 

25. Projednání vzorové smlouvy na autorský dozor  

26. Projednání cenové nabídky na autorský dozor na akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ 

27. Projednání dalšího pokračování výměn delegací občanů a ţáků ZŠ mezi MČ Brno – 

Jehnice městem Kaunas – Aleksotas  

28. Projednání ţádosti 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. 520/8 k.ú. Jehnice 

29. Projednání ţádosti ??????? o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice o 

výměře 2m
2
  

 

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

 

2) Pan Starosta seznámil zastupitele s dopisem od Ing. ??????, ve kterém vznesla námitky 

k výstavbě zastřešení zastávky na ul. Ořešínská ve směru do města. Ve svém dopise namítá 

zamezení výhledu při výjezdu vozidel z pozemku p.č. 244/2 k.ú. Jehnice a nemoţnost údrţby 

plotu na pozemku p.č. 244/1 k.ú. Jehnice. Městská část Brno – Jehnice nechala zpracovat 

projekční firmou tzv. rozhledové trojúhelníky, z kterých vyplynulo, ţe při výjezdu z p.č. 244/2 

je rozhled bezproblémový. Kopie těchto rozhledových trojúhelníků budou Ing. ????? zaslány 

jako příloha odpovědi na dopis. V případě ţe bude třeba provést údrţbu plotu, tj. např. 

vybudování nového podezdění, bude toto umoţněno demontáţí zadní výplně zastávky, s tím, 

ţe předpokládaný termín bude nahlášen minimálně sedm pracovních dnů dopředu na ÚMČ 

Brno – Jehnice. 

 

Pan ????? – aby termín veřejné schůze na téma nového společenského centra a nové hasičské 

zbrojnice nekolidoval s termínem jarních prázdnin. 

Pan ?????? – poţádal o zveřejňování podkladů pro zastupitelstvo zároveň se svoláním 

zastupitelstva. 

Pan ??????? – zda by pro občany Jehnic nebyly ţádosti podle zákona 106/1999 Sb. nebyly 

zpoplatněny. 

 

Na zasedání ZMČ Brno – Jehnice se dostavil v 18:39 hod. zastupitel pan Bc. Krinčev 

Počet přítomných zastupitelů je 7 

 

Zastupitel Bc. Krinčev oznámil, že bude nahrávat jednání zastupitelstva. Starosta 

nechává hlasovat o vyjádření nesouhlasu s pořízením zvukového a obrazového záznamu 

z  jednání ZMČ Brno – Jehnice. 

 

Hlasování: 4 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 hlasy se zdržely (jednání ZMČ Brno – Jehnice 

nebude  nahráváno ) 

 



3) Bod 6 zápisu – není zatím vydán souhlas se zveřejněním, bude jednání se společností 

EMBRA Correct, a.s. ve věci Výstavba Pivovaru v Jehnicích a před veřejnou schůzí se pokusí 

MČ Brno – Jehnice zajistit vizualizaci projektu a souhlas s uveřejněním. 

 

4) Starosta oznámil, ţe chodník mezi Mokrou Horou a Jehnicemi bude budovat společnost 

Brněnské komunikace a.s., které obdrţely finanční prostředky na celý chodník v roce 2019. 

MČ Brno – Jehnice bude jednat s městem Brnem o úhradě nákladů, které jiţ na této akci 

měla. Je plánována výstavba cyklostezky na druhé straně komunikace mezi Mokrou horou a 

Jehnicemi a rozšíření silnice. 

 

5) Nebyly předloţeny ţádné zprávy z výborů a komisí 

 

6) Firma EMBRA Correct, a.s. jako stavebník akce "Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru 

Jehnice" poţádala opakovaně o přerušení odvolacího řízení proti "Dodatečnému povolení 

stavby nazv.-„Objekt SO 203-budova A3 a objekt SO 204-budova A4 na pozemku parc.č. 

22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich propojení” s tím, ţe navrhuje smírné řešení s účastníky řízení, 

kteří podali výše zmíněné odvolání. Pokud by MČ Brno Jehnice vzala zpět svoje odvolání, je 

firma ochotna provést na vlastní náklady úpravu komunikace na ulici Kleštínek spočívající ve 

zvýšení chodníku po levé straně vozovky od křiţovatky s ulicí Planinka po odbočku do areálu 

pivovaru, rozšíření vozovky po pravé straně ve stejném úseku dvěma výhybnami o délce 10 m 

plus nájezdy tak, aby to vyhovovalo parametrům zony 30 (doposud se jednalo o obytnou 

zonu) a doplnění retarderu ve vozovce uprostřed tohoto úseku. Firma garantuje dokončení 

stavby na ulici Kleštínek do 18 měsíců od podepsání příslušné smlouvy s tím, ţe je ochotna 

sloţit kauci ve výši 2 400 000 Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíckorun) na účet MČ Brno 

Jehnice jako garanci dodrţení tohoto závazku. Do 30 dnů od kolaudace této stavby nabídne k 

bezúplatnému převodu toto dílo do majetku města Brna, případně MČ Brno Jehnice včetně 

pozemků, které nejsou ve vlastnictví města Brna. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se zpětvzetím odvolání proti 

"Dodatečnému povolení stavby nazv.-„Objekt SO 203-budova A3 a objekt SO 204-budova 

A4 na pozemku parc.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich propojení” za podmínky, ţe do příštího 

jednání ZMČ Brno – Jehnice budou projednány a předloţeny smlouvy na úpravu komunikace 

na ul. Kleštínek dle nabídky firmy Embra Correct a sloţeny výše uvedené finanční prostředky 

(kauce) buď na účet MČ Brno – Jehnice nebo do advokátní úschovy. 

 

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

 

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

spolupráci s místními organizacemi. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice zřizuje Komise pro kulturu, sport a 

spolupráci s místními organizacemi. 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo jmenování předsedy a členů Komise pro 

kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi. Na předsedu byl navrţen pan Milan 

Pernica, za členy byly navrţeni: pan Antonín Fráňa, pan Karel Fiedler, paní Aneta 

Řezníčková, paní Hana Drábová, paní Iveta Šromovská, pan Stanislav Dráb a paní Aneţka 

Dekanová. 



 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje jako předsedu Komise pro 

kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi pana Milana Pernicu. Zastupitelstvo MČ 

Brno – Jehnice schvaluje jako členy Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními 

organizacemi: pan Antonín Fráňa, pan Karel Fiedler, paní Aneta Řezníčková, paní Hana 

Drábová, paní Iveta Šromovská, pan Stanislav Dráb a paní Aneţka Dekanová. 

 

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh odměn předsedy a členů Komise pro 

kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi. Odměna pro předsedu Komise pro 

kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi ve výši 3.000,- Kč/měsíc. Odměna pro 

členy Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi bude vyplacena 

jedenkrát za rok v částce dle návrhu předsedy Komise pro kulturu, sport a spolupráci 

s místními organizacemi. 

 

a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje odměnu pro předsedu 

Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi ve výši 3.000,-

Kč/měsíc. 

 

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

 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s vyplacením odměny pro 

členy Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi jedenkrát za rok 

v částce dle návrhu předsedy Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními 

organizacemi. 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo jmenování předsedy a členů redakční rady 

Jehnických listů. Na předsedu redakční rady byl navrţen pan Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, 

CSc. 

Za členy redakční rady Jehnických listů byly navrţeni pan Robert Charvát, paní Hana 

Drábová, pan Jiří Morávek a paní Jana Rašovská. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje jako předsedu redakční rady 

Jehnických listů pana prof. MVDr. Miroslava Svobodu, CSc. a jako členy redakční rady 

Jehnických listů pana Roberta Charváta, paní Hanu Drábovou, pana Jiřího Morávka a paní 

Janu Rašovskou. 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo odměny předsedy a členů redakční rady 

Jehnických listů. 

 

Návrh usnesení: Předseda redakční rady a členové rady nebudou pobírat za svoji práci ţádné 

odměny. 

 

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

 



12) Starosta navrhl vyjmout tento bod z programu jednání zastupitelstva, přesunout jej na 

příští jednání zastupitelstva a uloţit redakční radě doručit na příštím jednání zastupitelstva 

návrh odměn pro šéfredaktora a redaktory Jehnických listů. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vyjímá tento bod z programu jednání 

zastupitelstva, přesouvá jej na příští jednání zastupitelstva a ukládá redakční radě doručit na 

příští jednání zastupitelstva návrh odměn pro šéfredaktora a redaktorů Jehnických listů. 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o návrh lokalit na umístění stojanů 

pro cyklisty. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nenavrhuje ţádné lokality na umístění 

stojanů pro cyklisty, z důvodu, ţe navrhovaný typ stojanů je pro MČ Brno – Jehnice 

nevhodný. 

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost OŠMT MMB o spolupráci při 

navrhování odměn ředitelům škol. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice doporučuje vyplacení odměny řediteli ZŠ 

a MŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na ocenění pedagogických 

pracovníků. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice navrhuje na ocenění učitelů škol 

zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi u příleţitosti Dne učitelů 

v roce 2019 v II. kategorii – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost paní Mgr. 

et. Bc. Petru Havlovou. 

 

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

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Sazebník úhrad nákladů spojených s 

vyhledáváním a poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Sazebník úhrad nákladů 

spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Spolku Lungta o připojení se 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s připojením se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšením tibetské vlajky na budově ÚMČ Brno – Jehnice dne 

10. března 2019. 

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice stanovuje termín setkání s občany z důvodu 

připravované akce „Výstavba společenského centra a Úřadu MČ Brno – Jehnice“, „Výstavba 

nové hasičky“ na 27. 2. 2019 v 18:00 hod. v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice 1. Patro. 

Pokud se podaří zajistit vizualizaci definitivní verze změn na akci „Výstavba Pivovaru 

Jehnice“ bude tato také představena při setkání s občany. 

 

19) Starosta seznámil zastupitele, s tím ţe stavbu chodníku mezi Mokrou horou a Jehnicemi 

bude v letošním roce realizovat společnost Brněnské komunikace a.s. Z toho důvodu předá 

nabídku na vykácení stromů podél komunikace společnosti Brněnské komunikace a.s. 

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku firmy Šarapatka na provedení 

prořezu a údrţby stromů a keřů na p.č. 373/15 a 373/1 k.ú. Jehnice v částce 12.000,- Kč 

včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku firmy Šarapatka na 

provedení prořezu a údrţby stromů a keřů na p.č. 373/15 a 373/1 k.ú. Jehnice v částce 

12.000,- Kč včetně DPH.  

 

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

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku firmy Šarapatka na vykácení 

stromů (tújí) na stávajícím hřbitově, z důvodu rekonstrukce chodníků za částku 58.080,- Kč 

včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přesouvá tento bod po zasedání výrobního 

výboru na akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“. 

 

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

 

22) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere na vědomí harmonogram prací na rozšíření 

hřbitova včetně pohybu vozidel stavební mechanizace po ul. Havláskova a pověřuje tajemníka 

zveřejněním výzvy občanům, aby v rámci prací na rozšíření a opravách komunikací uvnitř 

stávajícího hřbitova nahlásili kopání hrobu či pohřbu alespoň 3 dny předem, aby bylo moţno 

zajistit důstojný průběh smutečního aktu. 

 

23) Na ÚMČ Brno – Jehnice byly v termínu dodány tři nabídky na Technický dozor investora 

na akci 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 a vyjmenoval přílohy dle výzvy k podání 

nabídek. Nabídky jsou seřazeny tak jak byly obálky s nabídkami otevírány: 

 

 



a) Ing. arch. Ivo Branštetr 

Cena bez DPH 700,- Kč/ hodina (není plátce DPH) 

Návrh smlouvy o dílo, osvědčení o autorizaci, ţivnostenský list 

 

b) IKA Brno, s.r.o. 

Cena bez DPH 520,- Kč/hodina 

            Cena s DPH 627,20 Kč/hodina 

 Návrh smlouvy o dílo, osvědčení o autorizaci, ţivnostenský list 

 

 

c) RGB STUDIO s.r.o. 

Cena bez DPH 88.000,- Kč na celou akci 

Cena s DPH 106.480,- Kč na celou akci 

Návrh smlouvy o dílo, osvědčení o autorizaci, výpis z ţivnostenského rejstříku 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku společnosti IKA Brno, 

s.r.o. za částku 627,20 Kč/hodinu jako Technický dozor investora na akci stavby „Rozšíření 

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

Jehnice“. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu O zajištění technického 

dozoru investora na stavbě mezi společností IKA Brno, s.r.o. a MČ Brno – Jehnice na stavbu 

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

k.ú. Jehnice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 hlasy se zdrţely, (tento návrh byl přijat)  

 

24) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na koordinátora BOZP na akci 

„Rozšíření hřbitova v Jehnicích“. Na ÚMČ Brno – Jehnice byly doručeny mailem nabídky, 

které jsou seřazeny od nejlevnější: 

 

J.K. safety a.s. za částky:  

Plán BOZP v ceně 8.000,- Kč (není plátce DPH) 

Výkon KOO v ceně 3.000,- Kč za kaţdý měsíc výkonu činnosti (není plátce DPH) 

 

Vysplan s.r.o za částky: Plán BOZP v ceně 8.000,- Kč + 21% DPH 

      Výkon KOO v ceně 55.000,- Kč + 21% DPH 

 

BOZP BRNO s.r.o. za částky: Plán BOZP v ceně 8.000,- Kč + 21% DPH 

      Výkon KOO v ceně 72.000,- Kč + 21% DPH 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku společnosti J.K. Safety 

a.s. za částky Plán BOZP v ceně 8.000,-Kč (není plátce DPH), Výkon KOO v ceně 3.000,-Kč 

za kaţdý měsíc výkon činnosti (není plátce DPH). Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice 

schvaluje smlouvu na výkon koordinátora BOZP na akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 

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

 

25) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo vzorovou smlouvu na výkon autorského 

dozoru. 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje vzorovou smlouvu na výkon 

autorského dozoru. 

 

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

 

26) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku na výkon autorského dozoru na 

akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ od HARALD´S REKONSTRUKCE BRNO v celkové 

částce 29.040,- Kč včetně DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku na výkon autorského 

dozoru na akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích“ od HARALD´S REKONSTRUKCE BRNO 

v celkové částce 29.040,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy na výkon 

autorského dozoru. 

 

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

 

27) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo další pokračování výměn delegací občanů a 

ţáků ZŠ Blanenská 1, Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice městem Kaunas – Aleksotas. Starosta 

v tomto bodě seznámil zastupitele s průběhem výměny ţáků mezi ZŠ Blanenská 1, Jehnice a 

ţáků z litevského města Kaunas, městské části Alexotas. Ředitel ZŠ a MŠ Blanenská 1, 

Jehnice předloţil zastupitelům ţádost o finanční podporu ve výši 170.000,- Kč na tuto 

výměnou akci. Město Brno  - OŠMT poskytne dotaci ZŠ Blanenská1, Jehnice ve výši 

30.000,- Kč a 50.000,- Kč z rozpočtu města Brna na partnerskou spolupráci mezi městem 

Brnem a městem Kaunas.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku ve výši 170.000,- Kč na 

podporu výměny ţáků ZŠ Blanenská 1, Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice městem Kaunas – 

Aleksotas v roce 2019. 

 

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

 

28) 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. 520/8 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. 520/8 k.ú. Jehnice tak, jak byla předloţena 

projektantem Pavlem Tothem. 

 

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

 

29) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost paní ?????? o souhlas s prodejem 

části pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice o výměře 2 m
2
. 

 

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

8/4 k.ú. Jehnice o výměře 2 m
2 

paní ????????. 

 

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

 

 



Zasedání ukončeno ve 20:05 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 28. 2. 2019  v 18:30 hod. 

v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

V Brně dne 25. 1. 2019 

 

 

 

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

  

 

 

 

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

 

 


