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ZÁPIS Č. 254. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JEHNICE, které se 
uskutečnilo  

ve středu 23. 6. 2021 v 15.00 hod v prostorách ZŠ Blanenská 1, 621 00 Brno – Jehnice   

  

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 6 členů, a 1 člen nepřítomen/omluven MVDr. Miroslav Svoboda.  

Před zahájením zasedání oznámil starosta Václav Šicha, že ze zasedání bude pořizován zvukový a obrazový 
záznam společností  Comimpex s.r.o.  

  

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu, schválení programu.  

 

Zapisovatel: Ing. Karel Fiedler.  

Ověřovatel: Ing. Jiří Hudec.  

Kontrola: MUDr. Daniel Rychnovský.  

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

Program:  

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu, schválení programu.  

2. Zastupitelstvo schvaluje společnost Comimpex k pořizování obrazového a zvukového záznamu z jednání 

ZMČ.  

3. Kontrola bodů z minulého zápisu.  

4. Zpráva starosty.  

5. Zprávy z výborů a komisí.  

6. Projednání rozpočtové opatření č. 2/2021.  

7. Projednání závěrečného účtu MČ Brno – Jehnice za rok 2020.   

8. Projednání Auditu MČ Brno – Jehnice za rok 2020.   

9. Projednání závěrečného účtu ZŠ a MŠ Blanenská 1 pro rok 2020.   

10. Projednání Auditu ZŠ a MŠ Blanenská 1 pro rok 2020.  

11. Žádost MMB na požadavky Městské části Brno – Jehnice ohledně finančních zdrojů pro realizaci investic 

na rok 2022, seřazení plánovaných investic.  

12. Projednání žádosti o změnu čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na organizaci akce pro děti.  

13. Návrh rozšíření stávajícího projektu Revitalizace parku u hřbitova o výsadbu,, Stromové kaple“ na 
pozemku p. č. XXXXX v k. ú. Brno – Jehnice.  

14. Projednání dotace pro akci Vítání občánků, kterou pořádá Městská část Brno – Jehnice dne 26. 6. 2021 v 

10 hod v parku na nám. 3. května Brno – Jehnice.  

15. Návrh na souhlas se sanací černé skládky na pozemcích p. č. XXXXX, p. č. XXXXX, k. ú.  Brno Jehnice, 
společně s vyčištěním a prořezem starých dřevin na těchto pozemcích.  

16. Staženo z programu.  Projednání žádosti místní organizace KDU o pronájem 0, 5 m2 pozemku pro umístění 

informační skřínky (dle návrhu starosty při zachování daného pořadí dalších bodů programu).  

17. Schválení roční periodické servisní smlouvy se společností JD Rozhlasy s. r. o.  

18. Připomínka k převedení plochy rezervy B–11 zpět do stavební plochy označená J–1.   

19. Jmenování komise pro tisk a prezentaci MČ Brno – Jehnice.  

20. Informace zastupitelstva o dosavadním průběhu Veřejné sbírky, a informace o podmínkách Darovací 

smlouvy XXXXX.   

21. Připomínky občanů.  

  

Hlasování o programu: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržený program byl schválen).  
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2. Zastupitelstvo schvaluje firmu Comimpex  s. r. o. k pořizování obrazového a zvukového záznamu z jednání 
ZMČ.  

 

Dále starosta Šicha upozornil všechny přítomné, že z dnešního zasedání zastupitelstva bude pořízen audiovizuální 

záznam, který bude následně uveřejněn na webových stránkách úřadu Městské části Brno – Jehnice. Proto žádám 
všechny vystupující, aby neuváděli osobní údaje cizích osob podléhající obecnému nařízení evropského 

parlamentu a EU číslo 2016/679 GDPR a zákonu číslo 110 z roku 2019 sbírky o zpracování osobních údajů.“  

 
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (upozornění/usnesení bylo schváleno).  

  

3. Kontrola bodů z minulého zápisu.  

Byla provedena kontrola   

- zápisu č. 253 z mimořádného zastupitelstva ze dne 9. 6. 2021.     

- Zápisu č. 252, z mimořádného zastupitelstva ze dne 28. 4. 2021.  

- Zápisu č. 251 z řádného jednání zastupitelstva ze dne 31. 3. 2021.  

Diskuse:   

Pan XXXXX:  Chybí v dnešním programu dva body dle zápisu ze dne 31. 3. 2021.   

       - Jak je to s komisí pro životní prostředí?  

       - Je zpracovaná metodika pro financování spolků?  

 

4. Zpráva starosty.  

a) Komise životního prostředí – nebude ustanovena.  

b) Sbírka MMB na zmírnění pandemie, veškeré informace na stránkách MMB.   

c) Petice pro omluvu za články v JL původního pana tajemníka Mgr. Jedličky.  

Diskuse: k bodu c) 

- Pan XXXXX cenzura JL jen pro někoho, proč ne cenzura článků od pana XXXXX, a trvá na omluvě za zveřejněný 

článek od XXXXX. Starosta Šicha se nehodlá a ani nebude omlouvat, tak jako se nikdo v Jehnicích neomlouvá a 

také žádné články v JL necenzuruje.  

-MUDr. Rinchenbach doporučil občanům obrátit se na soud v této záležitosti a souhlasí s neomlouváním se.   

- Paní XXXXX dva názory, buď psal jako pracovník úřadu nebo občan dle podpisu to byla ale úřední osoba, která se 

musí zdržet osobních názorů dle pravidel pro úřední osoby. Starosta Šicha zopakoval, že se nebude omlouvat za 

žádné články uveřejněné v JL.   
- Na úřad městské části byla doručena petice podepsána 57 občany za zachování stávající restaurace Obecní dům 

jako klasické obecní hospody. Podpisy na této petici dále přibývají, následně bude uveřejněna.  

- Hasičská zbrojnice v Jehnicích byla projednána ve vedení Města Brna dne 10. 5. 2021 za účelem vysvětlení 
rozporu. K této schůzce byli přizváni pan XXXXX a starosta Václav Šicha. Zúčastnili se také pan XXXXX, paní XXXXX 

a MUDr. Rinchenbach. Dle pana XXXXX nikdy nebylo řečeno na které parcele v Jehnicích se má hasička stavět. 

Umístění hasičky na parcele p. č. XXXXX v k. ú. Jehnice je přílohou materiálů k žádosti o zařazení Jehnické hasičské 

zbrojnice do programu a je též citováno v průvodním dopise k petici občanů proti stavbě hasičské zbrojnice. 

Pozemek p. č. XXXXX v k. ú. Jehnice je zmiňován i v ,,Otevřeném dopise“ pana XXXXX ze dne 22. 6. 2021 
adresovaném Zastupitelstvu MČ Brno Jehnice.  

Výsledkem této schůzky bylo následné rozhodnutí Rady města Brna ze dne 12. 5. 2021 pod číslem R8/149 v bodě 

60. Kde Rada města Brna souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra – 

Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2022 z dotačního programu 

,,Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022“ Městskou částí Brno – Jehnice na projekt ,, Stavba požární 
zbrojnice“ v celkové výši 4,5 mil. Kč s předpokladem finanční spoluúčasti z rozpočtu Města Brna.  

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

Stránka 3 z 8  

  

5. Zprávy z výborů a komisí.  

  

a) Zpráva z kontrolního výboru: přednesl Ing. Hudec, dne 18. 6. 2021 proběhla kontrola zápisu a usnesení a 
jednání zastupitelstev a jejich následné plnění. Výbor po podrobném přezkoumání všech zápisů za období 
1. 10. 2020 až 31. 12. 2020, konstatuje, že dokumentace je v souladu s usnesením zastupitelstva MČ Brno 
– Jehnice a neshledal žádné závady.  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, schvaluje výsledky jednání kontrolního výboru z 18. 6. 

2021 a souhlasí se závěry tohoto kontrolního výboru.   

  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

b) Zpráva z finančního výboru: přednesla Ing. Otavová, Výbor po namátkovém přezkoumání předložených 

dokladů konstatuje, že nebyly nalezeny žádné závažné nedostatky v předložených podkladech. S ohledem 

na výše uvedené finanční výbor konstatuje, že neshledal žádné závady.   

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, schvaluje výsledky jednání finančního výboru z 18. 5. 

2021 a souhlasí se závěry tohoto finančního výboru.   

  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

6. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2021.  

  

Přednesl starosta Šicha, nebyly připomínky.   

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2001 ze dne 

23. 6. 2021 tak jak bylo projednáno na dnešním zastupitelstvu.  

  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

 

7. Projednání závěrečného účtu MČ Brno – Jehnice za rok 2020.  

  

Přednesla Ing. Otavová a citovala výrok auditora k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2020, který zní: Podle našeho 

názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Statutárního města Brna, Městské části Brno 

Jehnice, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020, také přílohy k této 
účetní závěrce, která obsahuje popis podstatných použitých účetních metod a další vysvětlující informace“.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí se závěrečným účtem Městské části za rok 

2020, tak jak byl přednesen na dnešním zastupitelstvu.   
 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

 

 

 

 



Stránka 4 z 8  

  

8. Projednání Auditu MČ Brno – Jehnice za rok 2020.  

  

Přednesla Ing. Otavová a citovala závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: Při přezkoumání 

hospodaření statutárního města Brna, Městské části Brno – Jehnice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky.   

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí se zprávou a výsledkem přezkoumání 

hospodaření Městské části Brno Jehnice za období 1. 1.2020 – 31. 12. 2020 tak zvaného Auditu.   

  

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlasů zdrželo, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

9. Projednání závěrečného účtu ZŠ a MŠ Blanenská 1 pro rok 2020.   

  

Přednesla Ing. Otavová žádost o schválení výsledku hospodaření účetní uzávěrku za 2020 ZŠ a MŠ Jehnice a žádá 

o souhlas s převedením přebytku hospodaření ve výši 13. 686,- Kč do rezervního fondu školy pro rok 2021.  
  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, schvaluje účetní uzávěrku za 2020 ZŠ a MŠ Jehnice a 

souhlasí s převedením přebytku hospodaření ve výši 13. 686,- Kč (slovy třináct tisíc šest set osmdesát šest korun 
českých) do rezervního fondu školy pro rok 2021.   

  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

10. Projednání Auditu ZŠ a MŠ Blanenská 1 pro rok 2020.  

  

Přednesla Ing. Otavová a seznámila zastupitelstvo s protokolem o výsledku interního auditu č. 2/2021 ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, a žádá o jeho schválení členy zastupitelstva.   
  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, schvaluje protokol a výsledek interního auditu č. 

2/2021 ZŠ a MŠ Blanenská 1, tak jak byl projednán na dnešním zastupitelstvu.   
  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

11. Žádost MMB na požadavky Městské části Brno – Jehnice ohledně finančních zdrojů pro realizaci investic na 

rok 2022, seřazení plánovaných investic.  

  

Přednesl starosta Šicha.  

Návrh priorit:  

1) Družina, 2) Hasičská zbrojnice, 3) Kulturní centrum, 4) DPS.   

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, schvaluje pořadí priorit Městské části Brno – Jehnice 

1) Družina, 2) Hasičská zbrojnice, 3) Kulturní centrum, 4) DPS.  
  

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 
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12. Projednání žádosti o změnu čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na organizaci akce pro děti.  

  

Přednesl starosta Šicha.   

  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo městské části souhlasí se změnou čerpání schváleného neinvestičního příspěvku, na organizaci akcí 

pro děti, tak jak byl podán panem XXXXX předsedou sdružení rodičů při ZŠ a MŠ  

  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

13. Návrh rozšíření stávajícího projektu Revitalizace parku u hřbitova o výsadbu,, Stromové kaple“ na pozemku 

p. č. XXXXX k. ú. Brno – Jehnice.  

  

Přednesl starosta Šicha.   

Diskuse:   

- Paní XXXXX 

- Mgr. Kamil Krinčev   

- Ing. Otavová  

- Ing. Hudec  

- Pan XXXXX  

- MUDr. Rinchenbach   

- MUDr. Rychnovský  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí s rozšířením stávajícího projektu revitalizace 
parku u hřbitova o výsadbu,, Stromové kaple“ na pozemku p. č. XXXXX v k. ú. Jehnice, s tím že se projekt rozšíří až 

po zpracování studie následně vložené do projektu.   

  

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

  

14. Projednání dotace pro akci Vítání občánků, kterou pořádá Městská část Brno – Jehnice dne 26.  

6. 2021 v 10 hod v parku na nám. 3. května Brno – Jehnice.  

  

Přednesl starosta Šicha a navrhl finanční částku 12. 000,- Kč (dvanáct tisíc korun českých).  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí s částkou 12.000, - Kč (dvanáct tisíc korun 

českých).  
  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  
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15. Návrh na souhlas se sanací černé skládky na pozemcích p. č. XXXXX, p. č. XXXXX, k. ú.  Brno Jehnice, 
společně s vyčištěním a prořezem starých dřevin na těchto pozemcích.  

  

Přednesl starosta Šicha.  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí se likvidací černé skládky a revitalizací dřevin 
na pozemcích p. č. XXXXX a p. č. XXXXX v k. ú. Jehnice za finanční prostředky Městské části Brno Jehnice ve výši 

20. 000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých).   

  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

16. Projednání žádosti místní organizace KDU o pronájem 0,5m2 pozemku pro umístění informační skřínky.   

Staženo z programu na základě žádosti předkladatele MUDr. Daniela Rychnovského.   

  

17. Schválení roční periodické servisní smlouvy se společností JD Rozhlasy s. r. o.  

  

Přednesl starosta Šicha.  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí se servisní smlouvou se společností JD 

Rozhlasy s.r.o. za roční servisní částku 5.000, - Kč  (pět tisíc korun) bez DPH.  

  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

  

18. Připomínka k převedení navržené plochy z rezervy B – 11 zpět do plochy původně navržené a označené J - 1.   

Diskuse:  

- Mgr. Kamil Krinčev – námitka střet zájmů u některých členů zastupitelstva.  

- Pan XXXXX – námitka střet zájmů a podjatost u některých členů zastupitelstva.  

    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, Souhlasí s podáním Návrhu ke změně ÚP 2021 za 

Městskou část Brno – Jehnice a to následovně: Připomínka k převedení navržené plochy z rezervy B–11 zpět do 

plochy původně navržené stavební a označené J - 1.  

  

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

 

19. Jmenování komise pro tisk a prezentaci MČ Brno – Jehnice.   

Přednesl starosta Šicha.   

Diskuse:   

- Paní XXXXX,   

- Mgr. Kamil Krinčev,   

- Ing. Otavová,  

- MUDr. Rinchenbach,   

- Pan XXXXX, paní XXXXX.  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí se jmenováním komise pro tisk a prezentaci 
ve složení Mgr. Vít Krinčev, Ing. Jiří Hudec, Ing. Milena Otavová, MUDr. Daniel Rychnovsky, MUDr. Otto 

Rinchenbach, MVDr. Miroslav Svoboda, pan XXXXX. Komisi svolá MUDr. Daniel Rychnovský, komise si zvolí svého 
předsedu a stanoví náplň práce. Následně předloží ke schválení starostovi Šichovi.  

  

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  
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20. Informace o současném dosavadním průběhu Veřejné sbírky pro paní XXXXX a její děti.   

  

Diskuse:  

- Ing. Otavová navrhuje 30. 000,- Kč za Městskou část Brno – Jehnice, jako vklad do veřejné sbírky pro paní 

XXXXX a jejich děti.  

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, schvaluje částku 30tis Kč za Městskou část Brno – 

Jehnice jako příspěvek do Veřejné sbírky pro paní XXXXX a její děti.  

  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).  

 

 

21. Připomínky občanů.  

  

- Pan XXXXX předložil 15 otázek a žádá o samostatné odpovědi na tyto otázky.   

(na všechny tyto otázky bylo zodpovězeno starostem Šichou během jednání zastupitelstva).  

- Paní XXXXX – lavičky na náměstí, trvalky?  

- Paní XXXXX - Provoz zemědělské techniky o vysoké tonáži?  

- Paní XXXXX - Žádost o umístění veřejného WC na hřbitově v Jehnicích.  

- Ing. Otavová – zvonek pod schody úřadu.  

- Mgr. Krinčev – posekané křoví u hřbitova ul. Meziboří a ul. Kleštínek.  

      (starosta Šicha zaurguje realizační společnost o nápravu, měli obsaženo v dodavatelské smlouvě).  

   

Všechny připomínky byly na místě zodpovězeny a další nebyly.   

  

Starosta tedy poděkoval za účast a rozloučil se s veřejností za sebe i zastupitelstvo. 
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Zasedání ukončeno v 17.55 hod.  

  

  

  

Jednání zastupitelstva jsou veřejná.  

  

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

  

  

  

  

  

V Brně dne 23. 6. 2021  

  

  

Ověřil: Ing. Jiří Hudec.                                        Kontroloval: MUDr. Daniel Rychnovský                                 

  

  

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

  

  

Zapsal: Ing. Karel Fiedler                                                     Václav Šicha – starosta  

  

  

  

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

  


