
 

 

 

 

Zápis č. 253. mimořádného jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 9. 6. 2021. 

 

 

Před zahájením zasedání oznámil Bc. Kamil. Krinčev, že ze zasedání bude pořizován zvukový  

a obrazový záznam. 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven, 0 nepřítomen. 

 

 

1) ZMČ Brno - Jehnice schválilo: Zapisovatel - Mgr., Ing. Karel Fiedler 

            Kontrola - ing. Milena Otavová 

            Ověřovatel - MUDr. Otto Rinchenbach. 

 

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

 

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 
2. Vyhlášení veřejné sbírky ve prospěch spoluobčana a jeho rodiny v těžké životní situaci 

3. Výběr zhotovitele Fotovoltaické elektrárny (FVS) na střeše ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice. 

  

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlasů zdrželo, (navržený program byl schválen). 

 

 

2) Zastupitelstvo MČ Brno - Jehnice projednalo: 

 
 Vyhlášení veřejné sbírky ve prospěch spoluobčana a jeho rodiny v těžké životní situaci. 

 

Návrh usnesení:  Městská část Brno - Jehnice, žádá Statutární město Brno o souhlas s konáním 

Veřejné sbírky právnickou osobou ve prospěch občanky Jehnic, Mgr. Jany Göpfertové a jejich dětí 

bytem v městské části Brno - Jehnice, nám. 3 Května 71/10, z důvodu úmrtí manžela MVDr. 

Göpferta, Ph.D., hlavního živitele rodiny. Paní Göpfertová se dostala do obtížné finanční situace. 

Její současný příjem již nestačí ani na jejich základní životní potřeby, životní náklady a potřeby dvou 

nezletilých dětí (dcery 15 a syna 12) 

Zastupitelstvo městské části doporučuje uspořádat veřejnou sbírku v jejich prospěch. Vyřízením všech 

formalit, podpisem všech dokladů a žádostí až po následné předání výnosu sbírky Mgr. Janě 

Göpfertové. Pověřuje tím starostu Václava Šichu. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Zastupitelstvo MČ Brno - Jehnice projednalo: 

 
Výběr zhotovitele Fotovoltaické elektrárny (FVS) na střeše ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

Za MČ Brno – Jehnice byly obeslány 3 společnosti s výzvou k podání nabídky na dodávku a 

montáž FVE (FVS) na ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno - Jehnice 

 

a) EON a. s.  

b) Joyce s. r. o.  

c) Solar Global Service s. r. o.  

 

Na MČ Brno - Jehnice byla v termínu doručena 1 (ks) obálka s nabídkou na akci, v uzavřené 

obálce od fy EON, a. s., Společnost Solar Global Service, s.r.o. se omluvila, společnost Joyce 

s. r. o. na výzvu nereagovala. 

Komise dne 7. 6. 2021 otevřela obálku s doručenou nabídkou a provedla kontrolu jejího 

obsahu.  

Nabídka společnosti fy EON, a.s. obsahovala vše výzvou požadované zadavatelem a byla tedy 

přijata k posouzení. 

Komise doporučuje zastupitelstvu městské části Brno - Jehnice vybrat jako dodavatele akce 

společnost fy EON, a.s., za cenu 577.866,- Kč, (slovy pět set sedmdesát sedm tisíc osm set 

šedesát šest korun českých) včetně DPH, za dodávku a montáž. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno - Jehnice schvaluje dodavatele akce společnost fy EON 

a.s., za cenu 577.866,- Kč, (slovy pět set sedmdesát sedm tisíc osm set šedesát šest korun 

českých) včetně DPH za dodávku a montáž. 

 

 

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

 

 

 

Zasedání ukončeno v 15. 20 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

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

 

 

V Brně dne 9. 6. 2021 

 

 

Ověřil: MUDr. Otto Rinchenbach.      Kontrolovala: ing. Milena Otavová 

 

…………………………………..                …………………………………………. 

 

 

Zapsal: Mgr., Ing. Karel Fiedler                  Václav Šícha - starosta 

 

…………………………………               …………………………………………….. 


