Zápis z 238. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 30. 5. 2019
Před zahájením zasedání oznámil Bc.K.Krinčev, že ze zasedání bude pořizován zvukový a
obrazový záznam.
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 5 členů, 2 omluveni
1.
ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel –O.Rinchenbach
Ověřovatel – D.Rychnovský
Kontrola – J.Hudec
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
Starosta navrhl:
-

doplnění bodu 13) programu o podání žádosti o dotaci v rámci programu Individuální
dotace JMK 2020 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno – Jehnice“

Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
-

bod 19) Projednání žádosti o dotaci na GŘ HZS na projekt „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“ a podáním žádosti o dotaci
v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“

Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
-

bod 20) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019

Hlasování: 4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
-

bod 21) Převzetí nově svěřených pozemků od města Brna do správy MČ Brno –
Jehnice

Hlasování: 4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
-

bod 22) Projednání výpovědí pachtovní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 394 o
výměře 218 m2 k.ú. Jehnice uzavřené mezi MČ Brno – Jehnice a panem
xxxxxxxxxxxxxxxx

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
-

bod 23) Projednání výpovědi nájemní smlouvy na pronájem pozemku dříve p.č. 404
nyní p.č. 394 o výměře 128m2 k.ú. Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hlasování: 4 hlasy pro,1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat

-

bod 24) Projednání stanoviska MČ Brno - Jehnice k rozšíření anténního sytému na
střeše ZŠ Blanenská 1, Jehnice společnosti T-MOBILE

Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
Místostarosta O.Rinchenbach navrhl:
- bod 25) Projednání žádosti společnosti EMBRA Correct,a.s. ze dne 18.2.2019 a to:
odstavce 2:Souhlas MČ Brno - Jehnice s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi výše
uvedenou společností jako stavebníkem a příslušným stavebním úřadem na stavbu "Úprava
komunikace-chodník na ulici Kleštínek"
odstavce 3: Souhlas MČ Brno - Jehnice s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi výše
uvedenou společností jako stavebníkem a stavebním úřadem MČBrno-Jehnice na akci:
"Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice-změna Z2 z 10/2018 " na objektu SO 201
Bytový dům-budova A1, SO 202 bytový dům-DPS-budova A2 a SO 205 řadové domy-budova
A5.1 až A5.6 dle PD zpracované ing.arch.Alenou Röderovou.
Odstavec 1) této žádosti byl již projednán
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat

Starosta dal hlasovat o programu jako celku:
Program:
Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu schválení programu
Připomínky občanů
Kontrola bodů z minulého zápisu
Zpráva starosty
Zprávy z výborů a komisí
Projednání závěrečného účtu za rok 2018
Projednání zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Brno – Jehnice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a Zprávy nezávislého auditora o
ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018
8. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a společností
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. na akci „Rozšíření hřbitova
v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova, parcela č. 801/1 k.ú. Jehnice
9. Projednání žádosti o vyjádření k vymezení pokrytí lokality projektu „BrnoPublicWiFi“
10. Projednání zpracovaných digitálních povodňových plánů
11. Projednání nabídky na doplnění oplocení na hřbitově v Jehnicích
12. Projednání návrhu OZV města Brna o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
13. Projednání žádosti o dotaci na GŘ HZS na výstavbu nové hasičky v MČ Brno – Jehnice
a podáním žádosti o dotaci v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 na
projekt „Stavba požární zbrojnice Brno – Jehnice“
14. Projednání finanční spoluúčasti MČ Brno – Jehnice při investiční akci Výstavba nové
hasičky v Brně – Jehnicích
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

15. Otevření obálek s nabídkami na opravu účelové komunikace na pozemku p.č. 801/2 k.ú.
Jehnice o výměře 735 m2.
16. Projednání Revizního protokolu z roční hlavní kontroly dětského hřiště ze dne
26.4.2019 a projednání cenové nabídky na opravu závad na dětském hřišti na náměstí
3. Května v Brně – Jehnicích
17. Projednání smlouvy o ročních kontrolách dětského hřiště na nám. 3. Května v Brně –
Jehnicích
18. Projednání žádosti o souhlas s užitím znaku Jehnic do připravované knihy „Brno
v roce 2019 za dobu delší než 1000let“
19. Projednání žádosti o dotaci na GŘ HZS na projekt „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“ a podáním žádosti o dotaci v rámci programu
Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH Brno – Jehnice“
20. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019
21. Převzetí nově svěřených pozemků od města Brna do správy MČ Brno – Jehnice
22. Projednání výpovědí pachtovní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 394 o výměře 218
m2 k.ú. Jehnice uzavřené mezi MČ Brno – Jehnice a panem xxxxxxxxxxxxxxxx
23. Projednání výpovědi nájemní smlouvy na pronájem pozemku dříve p.č. 404 nyní p.č.
394 o výměře 128m2 k.ú. Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
24. Projednání stanoviska MČ Brno - Jehnice k rozšíření anténního sytému na střeše ZŠ
Blanenská 1, Jehnice společnosti T-MOBILE
25. Projednání žádosti společnosti EMBRA Correct,a.s. ze dne 18.2.2019 a to:
odstavce 2:Souhlas MČ Brno - Jehnice s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi výše
uvedenou společností jako stavebníkem a příslušným stavebním úřadem na stavbu
"Úprava komunikace-chodník na ulici Kleštínek"
odstavce 3: Souhlas MČ Brno - Jehnice s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi výše
uvedenou společností jako stavebníkem a stavebním úřadem MČBrno-Jehnice na akci:
"Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice-změna Z2 z 10/2018 " na objektu
SO 201 Bytový dům-budova A1, SO 202 bytový dům-DPS-budova A2 a SO 205 řadové
domy-budova A5.1 až A5.6 dle PD zpracované ing.arch.Alenou Röderovou.
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
2)Připomínky občanů:Bylo dohodnuto,že od příštího zasedání zastupitelstva budou mimo
ústního podání tyto připomínky podávány i písemně,aby je v zápisu ze zasedání bylo možno
přesně formulovat.
-paní xxxxxxxxxxxxxxx upozornila na tvořící se kaluže děšťové vody v místě bývalého zařízení
staveniště stavby hřbitova.Starosta zařídí prokopání odtoku.
-paní xxxxxxxxxx se dotazovala,proč je v současném územním plánu rezerva pro školní hřiště
pod vodárnou a v navržených změnách ÚP se nachází v prostoru nad školou.Starosta
vysvětlil,že v době tvorby současného ÚP předpokládalo rozšíření základní školy na 9.letou a
proto bylo nutno vyčlenit poměrně velké území pro sportovní zázemí školy.Posléze bylo z této
koncepce městem ustoupeno a ZŠ zůstane jako 5.letá a proto se vyčlenilo menší území jako
rezerva pro sportovní zázemí školy v jiném místě,které je výhodné rovněž z důvodu,že by děti
nemusely přecházet silnici III.třídy-tj. ulici Blanenskou.
-pan xxxxxxxxxx podal své připomínky písemně 9.4.2019 to k setkání s občany ze dne
27.2.2019 nyní se dotazoval proč na některé nebylo odpovězeno.Starosta sdělil,že na veškeré
podepsané připomínky odpověděl přímo těmto občanům,na anonymní odpovídat úřad nebude.

-pan Jiří Hudec upozornil na to,že na ulici Sousední není dosud vyčištěná dešťová vpusť.zařídí tajemník úřadu.
-pan Daniel Rychnovský se dotázal na ev.řešení retardéru u dětského hřiště-starosta pozve
ing.Šamánka z firmy IKA a na místním šetření za přítomnosti občanů se bude řešit jak tento
retardér,tak dopravní situace a parkování na ulicích Lelekovická a Sousední.
Termín tohoto šetření bude včas vyhlášen místním rozhlasem a umístěn na webu.
-pan Kamil Krinčev upozornil na skládku suti naproti boží muky.Starosta sdělil,že se jedná o
povolenou dočasnou mezideponii na pozemku ve vlastnictví jehnického občana.
-pan xxxxxxxxxxxx se dotazoval na stav budoucí stavby chodníku mezi Mokrou horou a
Jehnicemi.Starosta odpověděl,že stavba je poměrně složitá,veškeré podklady pro stavbu byly
předány na B.kom. a.s.,který je nyní stavebníkem a bude si vyřizovat územní a stavební
povolení.
-sdružení Klidné Jehnice podalo připomínky písemně ke studiím hasičské zbrojnice a
spol.centra,v nichž navrhuje některé zejména dispoziční změny.Tyto návrhy budou předány
budoucím zpracovatelům PD na tyto objekty.
3)Kontrola bodů z minulého zápisu:
ad3)Starosta informoval,že byla provedena kontrola přístřešku na ulici Ořešínská za účasti
PČR a bylo konstatováno,že tato vyhovuje z hlediska bezpečnosti silničního provozu.
Starosta navrhl výměnu 1ks plechové výplně za skleněnou z bezpečnostního skla-zajistí
tajemník.
4) Zpráva starosty:Starosta ještě doplnil podrobnosti ohledně výstavby chodníku mezi Mokrou
Horou a Jehnicemi.
5)Zprávy z výborů a komisí:
Zpráva kontrolního výboru ze dne 15.5.2019:
1)Byla porušena povinnost obce odpovědět na dotaz zastupitele do 30 dnů dle par.82 písm.a)
a b) zákona o obcích -bude zjednána náprava
2)Byla porušena povinnost obce řádně odpovědět na dotaz žadatelky dle zákona 106/1999
sb.-bude zjednána náprava
Zpráva finančního výboru ve věci návrhu zastupitele K.Krinčeva ze dne 25.4.2019
-u nájmu městského majetku(hospoda a salonek) se výše nájemného za roky 2017,2018 a
2019(1-4) nenavyšovala o inflaci,i když byla inflační doložka sjednána ve smlouvě.Inflační
navýšení bylo za tato období k 30.4.2019 jednorázově vyfakturováno.
Dotaz: K.Krinčev: Zda je účtováno nájemné, pokrývající i inflaci ? Starosta odpovídá , že
ano.
6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo závěrečný účet za rok 2018
Dotaz :K Krinčev, kde je zařazena dotace na činnost Klubu důchodců –odp. bude
zodpovězeno na příštím ZMČ/paní Otavová a paní Hájková/
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje závěrečný účet za rok 2018
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Brno – Jehnice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a Zprávu
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Brno – Jehnice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a Zprávu nezávislého
auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 na vědomí a souhlasí.
Hlasování:4 hlasy pro,0 hlasů proti,1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat
8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ
Brno – Jehnice a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. na akci
„Rozšíření hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova, parcela č.
801/1 k.ú. Jehnice,řešící více a méněpráce.
Připomínka paní xxxxxxxxx-požaduje zatravnění plochy bývalého staveniště-zajistí tajemník
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi MČ Brno – Jehnice a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost
s.r.o. na akci „Rozšíření hřbitova v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova,
parcela č. 801/1 k.ú. Jehnice
Hlasování:4 hlasy pro,0 hlasů proti,1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat
9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o vyjádření k vymezení pokrytí
lokality projektu „BrnoPublicWiFi“
Připomínka:J.Hudec-WI-FI nepokrývá zastávky MHD na náměstí 3.května
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s vymezením pokrytí lokality
náměstí 3. Května v Brně – Jehnicích za podmínky,že budou pokryty rovněž autobusové
zastávky.
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo zpracované digitální povodňové plány
pro městskou část Brno – Jehnice
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se zpracovanými povodňovými
plány společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pro městskou část Brno - Jehnice
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku na doplnění oplocení na hřbitově
v Jehnicích od společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o./nahrazení
původního již poškozeného oplocení mezi márnicí a jihozápadním rohem hřbitova .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku na doplnění oplocení
na hřbitově v Jehnicích od společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o.

za částku 28.412,58 Kč bez DPH a schvaluje objednávku na provedení těchto prací ze
dne 26. 4. 2019
Hlasování:4 hlasy pro,0 hlasů proti,1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat
12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV města Brna o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá připomínky k návrhu OZV města
Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o dotaci na GŘ HZS na výstavbu
nové hasičky v MČ Brno – Jehnice a podáním žádosti o dotaci v rámci programu Individuální
dotace JMK 2020 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno – Jehnice“
Pan xxxxxxxxxx se dotázal za se bude přikládat k žádosti i PD,starosta odpověděl,že se
přiloží studie ing.arch.Křivinky,specifikující charakter objektu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
GŘ HZS na výstavbu nové hasičky v MČ Brno – Jehnice a s podáním žádosti o dotaci v rámci
programu Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno –
Jehnice“
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo finanční spoluúčast MČ Brno – Jehnice při
investiční akci Výstavba nové hasičky v Brně – Jehnicích
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se spoluúčastí MČ Brno-Jehnice
na projekt"Stavba požární zbrojnice Brno-Jehnice(včetně DPH) s finanční spoluúčastí kraje
ve výši 559 609 Kč,eventuálně na stejnou akci bez fin. spoluúčasti kraje ve výši 709 609 Kč.
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat

15) Starosta informoval,že bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele opravy účelové
komunikace na p.č.801/2 k.ú.Jehnice (dříve 801/1) s otevřením obálek s nabídkami dne
26.4.2019 za účasti starosty V.Šichy a místostarosty O.Rinchenbacha a byla vybrána jako
dodavatel stavby nejlevnější nabídka od firmy Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost
s.r.o.,Pražákova 1000/60,619 00 Brno za cenu 299.618,-Kč bez DPH.Této firmě byla
odeslána objednávka.
Návrh usnesení:Zastupitelstvo souhlasí s navrženou smlouvou o dílo od firmy Přemysl Veselý
stavební a inženýrská činnost s.r.o.,s tím že se upraví z pův.parcely 801/1 a nynější parcelu
801/2 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Revizní protokol z roční hlavní kontroly
dětského hřiště ze dne 26.4.2019 a projednalo cenovou nabídky na opravu závad na dětském
hřišti na náměstí 3. Května v Brně – Jehnicích.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere Revizní protokol z roční hlavní
kontroly dětského hřiště ze dne 26.4.2019 na vědomí a schvaluje cenovou nabídku na
opravení závad na dětském hřišti za částky: práce – 1.740,-Kč, materiál – 6.950,-Kč, cestovní
– 15,50Kč/Km,s tím, že akce bude provedena v součinnosti s dalšími opravami hřišť v městě
Brně a budou účtovány pouze proporční náklady na cestovné/,ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu o ročních kontrolách dětského
hřiště na nám. 3. Května v Brně – Jehnicích mezi MČ Brno – Jehnice a společností Hřiště
hrou s.r.o. na období 2020-2024 za částku 1.000,-kč/rok + doprava za částku 7,-Kč/km ceny
jsou uvedeny bez DPH.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu o ročních kontrolách
dětského hřiště na nám. 3. Května v Brně – Jehnicích mezi MČ Brno – Jehnice a společností
Hřiště hrou s.r.o. na období 2020-2024 za částku 1.000,-kč/rok + doprava za částku 7,-Kč/km
ceny jsou uvedeny bez DPH.
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o souhlas s užitím znaku Jehnic do
připravované knihy „Brno v roce 2019 za dobu delší než 1000let“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s užitím znaku Jehnic do
připravované knihy „Brno v roce 2019 za dobu delší než 1000let“.
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o dotaci na GŘ HZS na projekt
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“ a projednalo podání
žádosti o dotaci v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
GŘ HZS na projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“ a s
podáním žádosti o dotaci v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 na projekt
„Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“.
Hlasování: 5 hlasů pro,0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo tento návrh byl přijat
20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 2/2019.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Hlasování:4 hlasy pro,0 hlasů proti,1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat
21) Starosta seznámil zastupitele s nově svěřenými pozemky od města Brna městské části
Brno – Jehnice na základě Statutu města Brna
Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice bere tuto informaci na vědomí a bude dále jednat
a finanční kompenzaci za udržování těchto pozemků s MmB.
Hlasování:4 hlasy pro,0 hlasů proti,1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat
22) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo výpověď pachtovní smlouvy na pronájem
pozemku p.č. 394 o výměře 218 m2 k.ú. Jehnice uzavřené mezi MČ Brno – Jehnice a
xxxxxxxxxx
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje výpověď pachtovní smlouvy na
pronájem pozemku p.č. 394 o výměře 218 m2 k.ú. Jehnice uzavřené mezi MČ Brno – Jehnice
a panem xxxxxxxxxxxxxx;budou dodrženy smluvní podmínky.
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
23) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo výpověď nájemní smlouvy na pronájem
pozemku dříve p.č. 404 nyní p.č. 394 o výměře 128m2 k.ú. Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje výpověď nájemní smlouvy na
pronájem pozemku dříve p.č. 404 nyní p.č. 394 o výměře 128m2 k.ú. Jehnice mezi MČ Brno –
Jehnice a xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
24) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo stanovisko MČ Brno - Jehnice k rozšíření
anténního sytému na střeše ZŠ Blanenská 1, Jehnice společnosti T-MOBILE.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nesouhlasí s rozšířením anténního
sytému na střeše ZŠ Blanenská 1, Jehnice společnosti T-MOBILE.
Hlasování:4 hlasy pro,0 hlasů proti,1 hlas se zdržel, tento návrh byl přijat
25) Projednání žádosti společnosti EMBRA Correct,a.s. ze dne 18.2.2019 a to:
odstavce 2:Souhlas MČ Brno - Jehnice s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi výše
uvedenou společností jako stavebníkem a příslušným stavebním úřadem na stavbu
"Úprava komunikace-chodník na ulici Kleštínek".
odstavce 3: Souhlas MČ Brno - Jehnice s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi výše
uvedenou společností jako stavebníkem a stavebním úřadem MČBrno-Jehnice na akci:
"Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice-změna Z2 z 10/2018 " na objektu SO 201

Bytový dům-budova A1, SO 202 bytový dům-DPS-budova A2 a SO 205 řadové domy-budova
A5.1 až A5.6 dle PD zpracované ing.arch.Alenou Röderovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy mezi společností EMBRA Correct,a.s. jako stavebníkem a příslušným stavebním
úřadem na stavbu "Úprava komunikace-chodník na ulici Kleštínek" a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávních smluv mezi výše uvedenou společností jako stavebníkem a stavebním úřadem
MČ Brno-Jehnice na akci: "Rekonstrukce a dostavba areálu pivovaru Jehnice-změna Z2 z
10/2018 " na objektu SO 201 Bytový dům-budova A1, SO 202 bytový dům-DPS-budova A2 a
SO 205 řadové domy-budova A5.1 až A5.6 dle PD zpracované ing.arch.Alenou Röderovou.
Zastupitel Kamil Krinčev navrhl jako protinávrh přeložení tohoto bodu na příští zasedání
zastupitelstva.Zároveň upozornil na možný střet zájmů v osobě O.Rinchenbacha,tento
sdělil,že se necítí být ve střetu zájmů.
Nejdříve bylo hlasováno o protinávrhu:
Hlasování:1 hlas pro,0 hlasů proti,4 hlasy se zdržely, tento návrh nebyl přijat
Hlasování o návrhu usnesení:
Hlasování:4 hlasy pro,1 hlas proti,0 hlasů se zdrželo, tento návrh byl přijat
Zasedání ukončeno ve 21:17 hod.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Příští jednání Zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 20. 6.. 2019 v 18:30 hod
v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice.
Členové zastupitelstva obdrží materiál do ZMČ dne 17.6.2019 z důvodu čerpání dovolené
tajemníkem úřadu.
V Brně dne 31.5.2019
Ověřil……………..………….……
Zapsal ………….…….…………….

Kontroloval ……………………………….
Starosta …………………………………..

