Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva č. 257, MČ Brno – Jehnice ze dne 21. 10. 2021
Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 omluven, 0 nepřítomen.
Před zahájením zasedání oznámil zastupitel Bc. Kamil Krinčev, že ze zasedání bude pořizován zvukový
a obrazový záznam.
1) Volba zapisovatele , ověřovatele a kontroly zápisu:
Starosta navrhl:
- kontrola: MUDr. Oto Rinchenbach
- ověřovatel: MUDr. Daniel Rychnovský
- zapisovatel: Ing. Karel Fiedler
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se hlasů zdrželo, (tento návrh byl přijat).
Navržený program:
1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu, schválení programu.
2. Projednání Statutu Jehnických listů.
3. Projednání podmínek Dohody o provedení práce redaktora/ky Jehnických listů.
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlasů zdrželo, (navržený program byl schválen).
2. Projednání ,, Statutu“ Jehnických listů.
Komise pro tisk a prezentaci MČ Brno Jehnice, ve spolupráci s paní Šrámkovou, zpracovala návrh
Statutu – Zásad pro vydávání Jehnických listů, který byl následně komisí odsouhlasen a doporučen
starostovi k projednání v zastupitelstvu MČ. Celý postup tvorby Statutu okomentoval předseda komise
pro tisk a prezentaci MUDr. Daniel Rychnovský. V diskusi byly zodpovězeny připomínky občanů,
zastupiteli i paní Šrámkovou, která se ZMČ zúčastnila.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno – Jehnice, souhlasí s navrženým Statutem –
Zásadami pro vydávání Jehnických listů, dle předloženého návrhu.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
Komise pro tisk a prezentaci následně zpracuje a zveřejní ediční plán. Jehnické listy budou vycházet
jedenkrát za dva měsíce. Aktuální informace Úřadu MČ budou vkládány samostatně přílohou do JL.
V době mimo termín vydávání JL budou případné přílohy distribuovány přímo do schránek obyvatel
MČ Jehnice.
3. Projednání podmínek Dohody o provedení práce redaktora/ky Jehnických listů.
Byla projednána navržená Dohoda o provedení práce redaktora/ky Jehnických listů. Někteří
z přítomných občanů se k projednávanému vyjádřili, nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí s navrženou Dohodou o
provedení práce redaktorky Jehnických listů s paní Zuzanou Šrámkovou.
Hlasování: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
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Jako doplnění předcházejícího hlasování vznesla zastupitelka paní Otavová dodatečný dotaz, zda
Dohoda o provedení práce redaktorky nepřekročí zákonný limit pro Dohody o pracovní činnosti, tedy
300 hod za kalendářní rok. Starosta konstatoval, že navržená dohoda dle zákona je zcela jistě
v pořádku.
K tomuto dotazu bylo navrženo dodatečné usnesení, že do Dohody o provedení práce se doplní
omezení výkonu práce na max 300/ročně, pokud to již tato dohoda neobsahuje.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo Městské části Brno Jehnice, souhlasí s Dohodou o provedení práce při
dodržení max doby provádění práce 300 hod/ročně.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).

Dále již nebyly vzneseny žádné připomínky, starosta tedy ukončil jednání MČ.
Zasedání ukončeno 15. 50 hod
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.

V Brně dne 21. 10. 2021

Příští jednání ZMĆ bude ve středu 24. 11. 2021 s obsahem návrhu rozpočtu MČ Jehnice pro rok 2022

V Brně dne: 27. 10. 2021

kontroloval: MUDr. Oto Rinchenbach v. r.

Václav Šicha – starosta v. r.

………………………………………………………………….

…………………………………………………………..

ověřil: MUDr. Daniel Rychnovský v. r.

zapsal: Ing. Karel Fiedler

……………………………………………………………………

v. r.

……………………………………………………………
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