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Zápis z jednání č. 256. ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JEHNICE dne 8. 9. 2021 

   

Před zahájením zasedání oznámil starosta Václav Šicha, že ze zasedání bude pořizován 

zvukový a obrazový záznam společností Comimpex s.r.o. 

Starosta 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.“ 

 

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

 

Zapisovatel: Ing. Karel Fiedler. 

Ověřovatel: Ing. Milena Otavová Ph.D 

Kontrola: prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

Program: 

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

2. Kontrola bodů z minulého zápisu. 

3. Zpráva starosty. 

4. Jmenování hlavního pořadatele Jehnických hodů 2021. 

5. Žádost pořadatele Jehnických hodů o možnost zajištění zázemí na části veřejní plochy 

ohraničené zábradlím u fasády domu č. 4/7 k. ú. Jehnice. 

6. Nedělní klid a státem schválené svátky – práce bez mechanizace. 

7. Seznámení zastupitelstva s plněním úkolů na základě přijatých usnesení zastupitelstva 

MČ Brno – Jehnice. 

  a)  ,,Stromová kaple na pozemku p. č. 801/9 k. ú. Jehnice“, jednání zastupitelstva č. 

254. ze dne 23. 6. 2021 dle usnesení v bodě č. 13. 

       b) ,,Park, dětské hřiště a rekultivace pozemků p. č. 519/2, p. č. 519/1, p. č. 482/1, p. č. 

       518, p. č. 516/1 a p. č. 1138 v k. ú. Jehnice (v horní části ul. Plástky), jednání 

       zastupitelstva č. 254. ze dne 23. 6. 2021 dle usnesení v bodě č. 15. 

c),, Alej v polích“ na pozemku p. č. 1088 k. ú. Jehnice, jednání zastupitelstva č. 254. ze 

             dne 23. 6.  2021 jako součást bodu č. 13. 

Projednání a odsouhlasení závěru z jednáni o postupu prací mezi UMČ Brno – Jehnice,   OŽP 

a VZMB ze dne 18. 8. 2021. 
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8. Žádost o vyjádření MMB ze dne 2. 7. 2021, k případné realizaci projektu,, Dáme na vás“ 

konkrétně Workoutové hřiště na pozemku p. č. 801/9 k. ú. Jehnice. 

9. Dodatek č. 2, vícepráce a méněpráce / změnové listy, cenový rozdíl oproti původnímu 

rozpočtu při realizaci díla,, Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – 

Jehnice. fy Přemysl Veselý s.r.o. 

10. Nájemní smlouvy tělocvična ZŠ Blanenská 1, Brno Jehnice 2021–2022. 

a) Nohejbal Ing. Tišnovský. 

b) TJ Sokol Ořešín. 

c) Volejbal Ing. Horký. 

11. Zadání VŘ na zpracovatele Nové webové stránky Brno – Jehnice. 

12. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Brna pro MČ Brno – 

Jehnice v období 2023–2027. 

13. Zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace (PD) Hasičské 

zbrojnice na par. č. 394 k. ú. Jehnice 

 a) projektová dokumentace (PD) pro Územní a stavební řízení (ÚZ a ST řízení). 

b) projektové dokumentace (PD) pro zhotovení díla, prováděcí dokumentace. 

c) autorský dozor stavby Hasičská zbrojnice na pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice, 

k výběrové řízení (VŘ) bude použit schválený vzor,, Výzvy pro podání nabídky“. 

 

DODATEČNĚ NAVRŽENO K PROJENÁNÍ ZASTUPITELSTVEM 

 

14. Pověření starosty vyhlášením VŘ na zhotovitele stavby ,, Půdní vestavba – školní 

družiny ZŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice“. Bude použit schválený vzor,, Výzvy pro podání 

nabídky“. 

15. Odměna řediteli ZŠ + MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice.  

16. Rozšíření záměru realizace,, Aleje v polích“ na pozemku p. č. 1088 k. ú. Jehnice, jejím 

prodloužením o výsadbu ovocných stromů na pozemku p. č. 1093/1 k. ú. Jehnice, podél 

nezpevněné účelové komunikace p. č. 1044 k. ú. Jehnice, směrem k Jehnicím.  Pro 

zabránění proudění severozápadních větrů, následné erozi půdy a s možnosti 

zadržování dešťových srážek. Návrh určen pro financování na základě dotační výzvy 

Národního programu životního prostředí č. 4 /2021 o výsadbě stromů ze dne 2. 8. 

2021. Souběžně bude zpracována studie využitelnosti této lokality. 

17. Doplatky na akcích (dosud neprojednané a neschválené) 

a) ,, Rozšíření školní jídelny ZŠ Blanenská 1 Jehnice“ 

- fa za výkon funkce TDI fy IDEALBAU s. r. o., 41. 926,50 Kč (čtyřicet jedna tisíc 

devět set dvacet šest korun českých 50hal) vč DPH. 

- fa za výkon BOZP 12. 500, - Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých) vč. DPH. 
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b) ,,Fotovoltaika systém na ZŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice“ 

                            - fa za napojení do el. rozvaděče školy, fy E. ON Energie a. s., 84. 068,- Kč  

                              (slovy osmdesát čtyři tisíc šedesát osm korun českých) vč. DPH. 

c) ,,Klimatizace v ZŠ Blanenská 1, Jehnice “ 

                          - fa za napojení do el. rozvaděče školy, fy CMC Heating, s. r. o., 50. 405,- Kč  

                            (slovy padesát tisíc čtyři sta pět korun českých) vč. DPH. 

 

Z finančních přebytků MČ Brno Jehnice z minulých let doplácíme na tyto akce 1, 038.567, - Kč  
(slovy jeden milion třicet osm tisíc pět set šedesát sedm korun českých) vč. DPH v této částce 
jsou již zahrnuty i projednané a schválené částky ve smlouvách a dodatcích. 
 

18. Úhrada dalších nákladů souvisejících s realizovanými pracemi v MČ Brno – Jehnice 

mimo akci ZŠ Blanenská 1 Jehnice 

a) Založení chráničky firmou Kytlica – elektro team s. r. o.  VO do výkopu pro 

budoucí veřejné osvětlení účelové komunikace k zahrádkám u hřbitova fa 116. 

236, Kč (slovy sto šestnáct tisíc dvě stě třicet šest) vč. DPH 

b) Přepracování dokumentace investičního záměru pro výběrové řízení na 

zhotovitele projektové dokumentace pro akci,, Hasičská zbrojnice MČ Brno – 

Jehnice, ul. Lelekovická / Plástky na parcele č. 394 k. ú. Jehnice ve výši fa 

42.592, Kč (slovy čtyřicet dva tisíc pět set devadesát dva korun českých) vč DPH 

c) Studie a projekt stromové kaple 801/9 k. ú. Jehnice, geodetické zaměření a 

autorský dozor 21.780, - Kč (dvacet jeden tisíc sedm set osmdesát korun 

českých) vč DPH 

 

19. Opakovaná žádost paní …………… o opravu cesty směr Jehnice-Ořešín z 22.2.2021.  
 

20. Připomínky občanů 

 

Návrh hlasování: doplnění programu o body o 14–19  

Hlasování o doplnění programu: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

Návrh hlasování: schválení programu včetně doplnění  

Hlasování o programu: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

2. kontrola posledního zápisu jednání ZMČ 

- zápisu č. 254, z jednání zastupitelstva ze dne 23. 6. 2021 

- zápis č. 255, z mimořádného zastupitelstva ze dne 30. 8. 2021 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ bere na vědomí 

 

3.  zpráva starosty:  

- Předpokládaný termín obecního plesu 6. 2. 2022, 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ bere na vědomí zprávu starosty 
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4. Jmenování hlavního pořadatele Jehnických hodů 2021 

 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ schvaluje p. ……………… hlavním organizátorem 

Jehnických hodů a pověřuje jej k výběru poplatku za užívání pozemku zastavěného stánky . 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 
5. Žádost pořadatele Jehnických hodů o možnost zajištění zázemí na části veřejní plochy 
ohraničené zábradlím u fasády domu č. 4/7 k. ú. Jehnice. 
 
Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí s užíváním části veřejní plochy ohraničené 

zábradlím u fasády domu č. 4/7 k. ú. Jehnice jako zázemí pro účinkující Jehnických hodů. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

6. Nedělní klid a státem schválené svátky – práce bez mechanizace. 

MČ zpracuje návrh místní vyhlášky o klidu v neděli a státem přiznaných svátcích. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ bere na vědomí 

 

7. Seznámení zastupitelstva s plněním úkolů na základě v minulém období přijatých 
usnesení zastupitelstva MČ Brno – Jehnice. 

a),,Stromová kaple na pozemku p. č. 801/9 k. ú. Jehnice“, jednání zastupitelstva č. 254. 

ze dne 23. 6. 2021 dle usnesení v bodě č. 13. 

b),,Park, dětské hřiště a rekultivace pozemků p. č. 519/2, p. č. 519/1, p. č. 482/1, 518, 

p. č. 516/1 a p. č. 1138 v k. ú. Jehnice (v horní části ul. Plástky), jednání zastupitelstva č. 

254. ze dne 23. 6. 2021 dle usnesení v bodě č. 15. 

c),, Alej v polích“ na pozemku p. č. 1088 k. ú. Jehnice, jednání zastupitelstva č. 254. ze 

dne 23. 6. 2021 jako součást bodu č. 13. 

Projednání a odsouhlasení závěru z jednáni o postupu prací mezi UMČ Brno – Jehnice, OŽP a 

VZMB 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí s pokračováním na projektech tak, jak byly 

navrženy, dle zápisu ze dne 18. 8. 2021 při účasti OŽP a VZMB 

 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

8. Žádost o vyjádření MMB ze dne 2. 7. 2021, k případné realizaci projektu ,, Dáme na vás“, 
konkrétně Workoutové hřiště na pozemku p. č. 801/9 k. ú. Jehnice. 
 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ nesouhlasí s realizací předloženého projektu 

Workoutového hřiště nejen pro Jehničáky na parcele č. 801/9 v k. ú. Jehnice 

 

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 
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9. Dodatek č. 2, vícepráce a méněpráce /změnové listy, cenový rozdíl oproti původnímu 
rozpočtu při realizaci díla,, Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice. fy 
Přemysl Veselý s.r.o. 
Dodatek číslo 2 obsahuje změnu ceny díla následovně:  

- cena dle SOD   3, 507.193,19 Kč bez DPH,  (slovy tři miliony pět set sedm tisíc jedno sto 

devadesát tři korun českých 19hal) 

- cena skutečná po navýšení 3, 889.901,76 Kč bez DPH, (slovy tři miliony osm set osm desát 

devět tisíc devět set jedna koruna česká 76 hal) 

- navýšení smluvní ceny tedy činní 382.709,- Kč bez DPH,(slovy tři sta osmdesát dva tisíc sedm 

set devět korun českých)  

 

Navržené usnesení: zastupitelstvo MČ souhlasí s Dodatkem č. 2, vícepráce a méněpráce 

/změnové listy, cenový rozdíl oproti původnímu rozpočtu při realizaci díla ,, Rozšíření školní 

jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice fy Přemysl Veselý s.r.o.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 
10. Nájemní smlouvy tělocvična ZŠ Blanenská 1, Brno Jehnice 2021–2022. 

a) Nohejbal Ing. Tišnovský. 

b) TJ Sokol Ořešín. 

c) Volejbal Ing. Horký. 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí s uzavřením NS dle bodu a), b) c), části 

tělocvičny ZŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

11. Zadání VŘ na zpracovatele Nové webové stránky Brno – Jehnice. 
 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ nesouhlasí s výběrem zpracovatele Nové Webové 

stránky MČ Jehnice z důvodu centrálního řešení webových stránek MMB. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

12. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Brna pro MČ Brno – 
Jehnice v období 2023–2027. 
 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí s navrženým výhledem rozpočtu Statutárního 

města Brna pro MČ Brno – Jehnice 

 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 
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13. Zadání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace (dále PD) Hasičské 

zbrojnice na par. č. 394 k. ú. Jehnice v členění:  

a) Projektová dokumentace pro Územní a stavební řízení, b) Projektová dokumentace pro 

zhotovení díla, prováděcí dokumentace, c) autorský dozor stavby Hasičské zbrojnice na 

pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice, k VŘ bude použit schválený vzor,, Výzvy pro podání nabídky“. 

 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí se zadáním VŘ na zpracovatele projektové 

dokumentace (PD) Hasičské zbrojnice na par. č. 394 k. ú. Jehnice v členění:    a) Projektová 

dokumentace pro územní a stavební řízení, b) Projektová dokumentace pro zhotovení díla, 

Prováděcí dokumentace., c) Autorského dozoru stavby Hasičské zbrojnice na pozemku p. č. 

394 k. ú. Jehnice, a pověřuje starostu Václava Šichu k vypsání tohoto Výběrové řízení na 

parcele p. č. 394 k. ú. Jehnice 

 

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

 

14. Pověření starosty vyhlášením VŘ na zhotovitele stavby,, Půdní vestavba – školní družiny 

ZŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice“. Bude použit schválený vzor,, Výzvy pro podání nabídky“. 

 

Navržené usnesení: zastupitelstvo MČ pověřuje starostu vyhlášením VŘ na zhotovitele stavby,, 

Půdní vestavba – školní družiny ZŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice“. Bude použit schválený vzor    

,, Výzvy pro podání nabídky“. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

15. Odměna řediteli, ZŠ + MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice 

 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí s navrženou finanční odměnou pro ředitele ZŠ 

+ MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice za mimořádnou aktivitu při přípravě zahájení provozu školy 

při úklidu po náročné rekonstrukci ve výši 20. 000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

16. Rozšíření záměru realizace,, Aleje v polích“ na pozemku p. č. 1088 k. ú. Jehnice, jejím 

prodloužením o výsadbu ovocných stromů na pozemku p. č. 1093/1 k. ú. Jehnice, podél 

nezpevněné účelové komunikace p. č. 1044 k. ú. Jehnice, směrem k Jehnicím.  Pro zabránění 

proudění severozápadních větrů, následné erozi půdy a s možnosti zadržování dešťových 

srážek. Návrh určen pro financování na základě dotační výzvy Národního programu životního 

prostředí č. 4 /2021 o výsadbě stromů ze dne 2. 8. 2021. Souběžně bude zpracována studie 

využitelnosti této lokality. 
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Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ souhlasí s rozšířením záměru realizace ,,Aleje v polích“, 

kdy se stromová alej odsouhlasená k výsadbě na pozemku p. č. 1088 rozšíří i pozemek na par. 

č.  1093/1, vše po provedení směny těchto pozemku a po nabytí pozemků Městem Brnem 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

17. Doplatky na akcích (dosud neprojednané a neschválené) 

                     a) ,, Rozšíření školní jídelny ZŠ Blanenská 1 Jehnice“ 

- fa za výkon funkce TDI fy IDEALBAU s. r. o., 41. 926,50 Kč (čtyřicet jedna tisíc 

devět set dvacet šest korun českých 50hal) vč DPH 

- fa za výkon BOZP 12. 500, - Kč (dvanáct tisíc pět set korun českých) vč. DPH 

b) ,,Fotovoltaika systém na ZŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice“ 

                      - fa za napojení do el. rozvaděče školy, fy E. ON Energie a. s., 84. 068,- Kč (slovy 

                      osmdesát čtyři tisíc šedesát osm korun českých) vč. DPH 

c) ,,Klimatizace v ZŠ Blanenská 1, Jehnice “ 

                     - fa za napojení do el. rozvaděče školy, fy CMC Heating, s. r. o., 50. 405,- Kč (slovy 

                      padesát tisíc čtyři sta pět korun českých) vč. DPH 

 

Starosta uvedl, že z finančních přebytků MČ Brno Jehnice z minulých let doplácíme na tyto 
akce 1, 038.567, - Kč (slovy jeden milion třicet osm tisíc pět set šedesát sedm korun českých) 
vč. DPH v této částce jsou již zahrnuty i projednané a schválené částky ve smlouvách a 
dodatcích. 
 

Navržené usnesení: zastupitelstvo MČ souhlasí s doplatky na rekonstrukci ZŠ Blanenská, 

fotovoltaiky a klimatizace ve výši tak jak byly předneseny. 

 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

18. Úhrada dalších nákladů souvisejících s realizovanými pracemi v MČ Brno – Jehnice 

mimo akci ZŠ Blanenská 1 Jehnice 

 

a) Založení chráničky firmou Kytlica – elektro team s. r. o.  VO do výkopu pro budoucí 

veřejné osvětlení účelové komunikace k zahrádkám u hřbitova fa 116. 236, Kč 

            (slovy sto šestnáct tisíc dvě stě třicet šest) vč. DPH 

 

             b) Přepracování dokumentace investičního záměru pro výběrové řízení na zhotovitele 

projektové dokumentace pro akci,, Hasičská zbrojnice MČ Brno – Jehnice, ul. 

Lelekovická / Plástky na parcele č. 394 k. ú. Jehnice ve výši fa 42.592, Kč 

            (slovy čtyřicet dva tisíc pět set devadesát dva korun českých) vč DPH 

            c) Studie a projekt stromové kaple 801/9 k. ú. Jehnice, geodetické zaměření a autorský 

dozor 21.780, - Kč (dvacet jeden tisíc sedm set osmdesát korun českých) vč DPH 
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vše bude zveřejněno po konečném vyúčtování faktur a kontrole finančním výborem MČ 

Brno – Jehnice na webové stránce MČJ 

 

Navržené usnesení: zastupitelstvo MČ souhlasí s úhradou nákladů souvisejících s úhradou 

dalších prací mimo akci ZŠ Blanenská 1, Jehnice, tak jak byly předneseny 

 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

19. Opakovaná žádost paní …………, o opravu cesty směr Jehnice-Ořešín z 22.2.2021. 
Zastupitelstvem byla žádost projednána dne 31.3.2021 na 251. zasedání zastupitelstva, 
následně byli občané informováni o možnosti opravy cesty "k Rakovcům " v dubnovém čísle 
Jehnických listů. Opakovaně žádám o úpravu schůdnosti tohoto úseku, neboť cesta je velmi 
frekventovaná a její nevyhovující stav je předmětem připomínek mnoha, zejména starších 
občanů. Nežádá o rekonstrukci cesty, ale o běžnou údržbu chodníku spojujícího 2 městské 
části Brna. 
Doplnění žádosti p. Drábová: 

- zpevnění cesty ul. Rakovecká (starosta ul. Rakovecká v Jehnicích neexistuje, jedná se o 

případnou opravu místní komunikace. Bylo předjednáno s fy Veselý určitá forma zpevnění, 

výhledově zkusíme realizaci ) 

- položka rozpočtu účelové komunikace, zda ji lze čerpat a případně v jaké výši? (starosta dle 

metodiky magistrátu v této věci, rezerva na opravu jen cca 170 tis. kč ) 

 

Navržené usnesení: Zastupitelstvo MČ bere na vědomí žádost paní Drábové a pokusí se 

výhledově zrealizovat požadované. 

 

20. Připomínky občanů 

p. ………….: na základě zpráv z výborů byly navrženy zásady pro poskytování neinvestičních 

prostředků místním organizacím a sdružením (ze srpna 2021) zatím projednáváno bude 

předloženo na dalším zastupitelstvu (odpověď starosty souhlasí s navrženým) 

p. …………..: 

- petice ohledně Obecní restaurace, bude plánovaná změna v provozovateli restaurace?  

( odpověď starosty covidové opatření stále platí). 

- reportáž ohledně Jehnic byla natočena?  

(starosta nebyla natočena .,úkol pro nově vznikající komisi). 

- jak a kdo sanoval skládku Plástky, byly použity plánované prostředky z rozpočtu MČ ve výši 

cca 20tis Kč? (odpověď starosty, na ul Plástky byla odstraněna černá skládka, práce provedl 

iniciativně, a to včetně úpravy přilehlé komunikace bezplatně jehnický občan, nebyly tedy 

čerpány rozpočtové prostředky určené k sanaci černých skládek). 

- rozpočtové opatření 1 a 2 z roku 2021, kritika uložení každého z dokumentů v jiném formátu. 

Konkrétní dotaz na čerpání položky ve výši 221 tis. Kč v rozpočtovém opatření 1. a 2., týkající 

se nového hasičského auta. (odpověď paní Otavová, bude konzultováno s účetní MČ po jejím 

návratu z dovolené, za přítomnosti tazatele). 
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- která firma realizuje zemní práce a uklidí následně po ukončení stavebních prací nepořádek 

na účelové komunikaci kolem zahrádek od hřbitova směrem k Rakovcům (odpověď starosty 

ano, mají to v rozpočtu, práce provádí fy Kytlica) 

- máme eko dvůr, návrh pálících čtvrtků jen jednou měsíčně, roční plán? (odpověď starosty 

ano, bylo řešeno využití eko dvora a byly navrhovány jiné dny pro pálení bioodpadu, 

zastupitelstvo se ale neshodlo na řešení) 

- úklid za hřbitovem, lebeda za plotem (odpověď starosty starat se má ten, kdo hospodaří 

s tímto pozemek, zastupitelstvo se, ale neshodlo na řešení) 

- článek v JL ,,Hoblík“ kdo píše, kdo schválil? (odpověď starosty nesouhlasím s článkem, ale 
nelze cenzurovat, odpovídá redakce JL. Většina zastupitelů, měla nesouhlasné připomínky 
k tomuto článku. Zásadní nesouhlas vyjádřil zastupitel prof. Svoboda). 
p. ……………: jaká covidová popatření má MČ na mysli v rámci Obecní hospody (odpověď 
starosty covidová opatření nebyla ukončena) 
p. …………….: jaká tedy covidová opatření konkrétně platí? (odpověď starosty, nutno sledovat 
aktuální informace na webových stránkách Ministerstvu zdravotnictví)  
- posunutí začátku jednání ZMČ na cca 18.00 ? (odpověď starosty, ne Magistrát začíná v 8.00 
hod, nevidí důvod pro posunutí, p. Krinčev podporuje 18.00 hod a později, p. Rychnovský 
podporuje 15.00hod, p. Svoboda flexibilní posunutí nevadí, pí Otavová posunutí nevadí, p. 
Hudec posunutí nevadí, problém s místem a časem jednání při využití prostoru tělocvičny, p. 
………. trvá na 17.00 hod, pí Otavová zastupitelstvo se zkusí domluvit a následně tuto záležitost 
projednat). 
- apel pro zrušení/posunutí výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace (PD) 
Hasička (odpověď starosty, řešeno a rozhodnuto již v předcházejícím bodě č. 13) 
p. …………: 
- zveřejnovat podklady pro jednání veřejnosti ve formě, jak dostávají zastupitelé Písemně 
zdůvodnit proč nejde (odpověď starosty, Zastupitelstvo před časem již rozhodlo, že podklady, 
mimo program jednání nezveřejňuje).  
- na konci každého jednání zastupitelstva stanovit předpokládaný termín dalšího 

zastupitelstva (odpověď starosty, jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolává starosta v 

zákonem stanovené lhůtě). 

p. ………., připomínka, námět: 

- nevidí důvod proč se nemůže zastupitelstvo scházet později, je důležitější než kroužky. 

Starosta: dotaz na pana ……………., jak jsou využívány, nedávno instalované koše na psí 
exkrementy? Pan ……………. upřesní v nejbližší době na úřadě. 
Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Vzhledem k tomu že už nebyly dotazy ze strany občanů, starosta ukončil dnešní jednání.  

 

Zasedání ukončeno v 17. 40 hod. 
V Brně dne 8. 9. 2021                                                                          
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Ověřil: Ing. Milena Otavová v. r.            Kontroloval: prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. v. r.  

 

 

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

 

 

 

Zapsal: Ing. Karel Fiedler     v. r.                                 Václav Šícha – starosta v. r.  

 

 

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

 


