
Zápis z 245. MIMOŘÁDNÉHO zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice  

ze dne 13. 03. 2020 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 nepřítomen 

 

1) Starosta navrhl: 

 

Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

Kontrola –  Dr. Svoboda 

Ověřovatel – Ing. Otavová 

 

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

 

Starosta dal hlasovat o programu jako celku  

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 

2. Projednání návrhu ředitele Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, 

příspěvková organizace Mgr. Petra Kotyzy na dočasné uzavření provozu mateřské 

školy od 16. 3. 2020 do odvolání z důvodu výrazného sníţení počtu dětí v MŠ. 

 

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

 

2) Na jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se dostavil ředitel Základní školy a 

mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace Mgr. Petr Kotyza a 

poţádal zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice o souhlas s dočasným uzavřením provozu 

mateřské školy od 16. 3. 2020 z důvodu výrazného sníţení počtu dětí v MŠ. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části na svém mimořádném zasedání projednalo 

podnět ředitele Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace 

Mgr. Petr Kotyzy. Z pozice zřizovatele mateřské školy vzalo ZMČ Brno - Jehnice na vědomí 

informaci o výrazném sníţení počtu dětí, které školku navštěvují a souhlasí s návrhem ředitele 

dočasně uzavřít mateřskou školu zřizovanou MČ Brno – Jehnice s účinností od 16. 3. 2020 do 

odvolání. Ţádost o ošetřovné kvůli uzavření školy pro rodiče dětí mladší 10 let nevystavuje 

dětský lékař, ale výhradně škola. K dočasnému uzavření dochází z preventivních důvodů. 

Situaci budeme nadále bedlivě monitorovat a vyhodnocovat. 

Školní jídelna v ZŠ Jehnice bude pro důchodce vařit ještě 16.-18.3.2020. Zastupitelstvo 

městské části Brno – Jehnice pověřuje tajemníka ÚMČ Brno – Jehnice zajištěním stravování 

pro důchodce, kteří odebírají stravu ze školní jídelny buď od Sociálního odboru Královo Pole 

nebo v Restauraci Obecní dům v Brně Jehnicích. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vyzývá 

občany, kteří odebírají obědy ve školní jídelně, aby si zavolali na ÚMČ Brno – Jehnice a 

potvrdili svůj zájem o zajištění obědů.  

 

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

 

 

Zasedání ukončeno ve 18:40 hod. 



 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě. 

 

V Brně dne 13. 03. 2020 

 

 

 

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

  

 

 

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

 


