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Zápis z jednání č. 258. ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – JEHNICE dne 1. 12. 2021.  

 

Před zahájením zasedání starosta Václav 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.“ 

Dále starosta Václav Šicha upozornil přítomného zastupitele Bc. Kamila Krinčeva, který se zjevně chystal 

nahrávat jednání zastupitelstva na vlastní nahrávací zařízení, že dopředu neoznámil vlastní nahrávání a 

tím tedy, že do budoucna nemá možnost veřejné prezentace takto vzniklé nahrávky.  Pan Krinčev 

oponoval, že v případě oznámení o nahrávání panem starostou už má možnost nahrávat bez vlastního 

oznámení a tím tedy i veřejně prezentovat takto vzniklou nahrávku. 

Dle prezenční listiny přítomni: 5 členů přítomno, 2 členové omluveni  

Program:  

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

Zapisovatel: Ing. Karel Fiedler. 
Ověřovatel: Ing. Jiří Hudec. 
Kontrola: Ing. Milena Otavová Ph.D. 
 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

Program:  

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

2. Kontrola bodů z minulého zápisu.  

3. Zpráva starosty.  

4. Zprávy z výborů a komisí, zápis z finančního výboru.  

5. Schválení smlouvy s dodavatelem elektřiny z rozvodu TSB a.s. – vánoční osvětlení 2021.  

6. Schválení výsledků VŘ na zhotovitele Projektové Dokumentace ,, Hasičská zbrojnice na 

pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice, doplněno – Jehnice včetně schválení SOD. 

7. Výběr zhotovitele zemních prací pro úpravu účelových komunikací na pozemcích p. č. 1088 a 

části pozemku p. č. 1044 k. ú. Jehnice.  

8. Efektivita využití nádob na psí exkrementy umístěných na veřejných prostranstvích MČ 

Jehnice.  

9. Schválení výběru dodavatele tiskařských prací Jehnických listů pro rok 2022.  

10. Schválení Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti pro rok 2022   

- redaktorky JL Zuzany Šrámkové  

- referentky stavebního úřadu MČ Jehnice Ing. Soně Dvořákové.  

11. Projednání dohody o podmínkách přeneseného výkonu státní správy mezi MČ Brno – Jehnice 

a MČ Brno – Královo Pole na rok 2022.  

12. Projednání Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, Brno – Jehnice p. o. na rok 2022. 

13. Žádost ředitele školy o doplnění finančních prostředků na rok 2021. 

14.  Projednání termínu a možnost konání ,, Obecního plesu Jehnice dne 12. 2. 2022“.  
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15. Projednání Žádosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno o pronájem tělocvičny ZŠ Blanenská 1 Brno 

Jehnice za účelem konání plesu dne 19. 2. 2022 a dětského karnevalu dne 20. 2. 2022. 

16. Projednání rozpočtového opatření č. 3 za rok 2021. 

17. Projednání Zásad přidělování neinvestičních příspěvků.  

18. Projednání celkové finanční částky z rozpočtu 2022 MČ Jehnice, určené pro neinvestiční 

příspěvky a schválení konkrétních příspěvků pro jednotlivé žadatele. 

19. Projednání připomínek občanů k navrženému rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2022 a 

následné schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2022.  

20. Připomínky občanů.  

 

Návrh hlasování: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s programem jednání včetně doplnění  

 

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

 

 2. Kontrola bodů z minulého zápisu. 

  

- zápisu č. 256, z jednání zastupitelstva ze dne 8. 9. 2021 

- zápis č. 257, z mimořádného jednání zastupitelstva ze dne 21. 10. 2021 

 

(Rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů, viz on – line nahrávka 

na webových stránkách MČ Jehnice)  

 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí 

 

3. Zpráva starosty.  

 

(Rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů, viz on – line nahrávka 

na webových stránkách MČ Jehnice)  

 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí 

 

4. Zpráva z výborů a komisí 

Starosta vyzval předsedkyni komise zastupitelku Ing. Otavovou k seznámení s výsledkem jednání 

Finančního výboru.  

 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí zprávu z jednání Finančního výboru ze dne 

 11. 11. 2021 

 

5. Schválení smlouvy s dodavatelem elektřiny z rozvodu TSB a.s. – vánoční osvětlení 2021.  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s návrhem smlouvy o dodávce ele. fy TSB a.s. 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 
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6. Schválení výsledků VŘ na zhotovitele Projektové Dokumentace ,, Hasičská zbrojnice na pozemku p. č. 

394 k. ú. Jehnice a návrhu SOD. 

Starosta vyzval zastupitele MUDr. Rinchenbacha k seznámení s výsledkem VŘ a s návrhem SOD 

s vybraným dodavatelem. 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s návrhem smlouvy o dílo mezi Arch. kanceláří Burian 

a Křivinka a MČJ na zpracování PD ,, Hasičská zbrojnice na pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice za částku  

1, 712.150,- Kč s DPH ( jeden milion sedm set dvanáct tisíc jedno sto padesát korun českých s DPH). 

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

7. Výběr zhotovitele zemních prací pro úpravu účelových komunikací na pozemcích p. č. 1088 a části 

pozemku p. č. 1044 k. ú. Jehnice.  

Starosta vyzval zastupitele MUDr. Rinchenbacha o seznámení s výsledkem VŘ a s návrhem SOD 

s vybraným dodavatelem. 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ schvaluje fy Přemysl Veselý s. r. o.  jako zhotovitelem zemních 

úprav těchto dvou účelových komunikací v ceně 441.971, Kč 41 hal vč DPH. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

8. Efektivita využití nádob na psí exkrementy umístěných na veřejných prostranstvích MČ Jehnice.  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí.  

 

9. Schválení výběru dodavatele tiskařských prací Jehnických listů pro rok 2022.  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ pověřuje předsedu Komise pro tisk a prezentaci provedením 

výběru dodavatele Jehnických listu na rok 2022 a následně pověřuje 1. místostarostu MUDr. 

Rinchenbacha k podpisu smlouvy na provádění tisku s vybranou firmou. 

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

10. Schválení Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti pro rok 2022 

       - Dohody o provedení práce 

- redaktorky JL Zuzany Šrámkové. 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s Dohodou o provedení práce s paní Zuzanou 

Šrámkovou pro rok 2022 za částku 5.000,- Kč /měsíčně od 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

       - Dohody o pracovní činnosti 

- referentky stavebního úřadu Ing. Soně Dvořákové.  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s Dohodou o pracovní činnosti za výkon kompletní 

činnosti stavebního úřadu s Ing. Soňou Dvořákovou za částku 26.000,- Kč /měsíčně od 1. 12. 2021 – 31. 

12. 2022 

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 
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11. Projednání dohody o podmínkách přeneseného výkonu státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ 

Brno – Královo Pole na rok 2022.  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s dohodou o podmínkách přeneseného výkonu státní 

správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole na rok 2022.  

 

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

 

12. Projednání Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, Brno – Jehnice p. o. na rok 2022  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s návrhem střednědobého výhledu na rok 2023 a 2024 

a také s rozpočtem na rok 2022.  

 

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

 

13. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice  

Ředitel školy p. Kotyza požaduje příspěvek na rok 2021 ve výši 150. 000, - Kč z důvodu rozšíření a 

zajištění čtvrté třídy mat. školy v letošním roce 2021 

Navržení usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ Blanenská 1 Brno – 

Jehnice pro rok 2021 o 150.000 Kč. 

 

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

 

14. Projednání termínu a možnost konání ,, Obecního plesu Jehnice dne 12. 2. 2022“.  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s konáním Obecního plesu dne 12. 2. 2021 s tím,  

 že tělocvična bude uvolněna od pátku po skončení vyučování do neděle 18 hod. 

 

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

 

15. Projednání Žádosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno z. s. o pronájem tělocvičny ZŠ Blanenská 1 Brno 

Jehnice za účelem konání plesu dne 19. 2. 2022 a dětského karnevalu dne 20. 2. 2022. 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo schvaluje konání plesu Sdružení rodičů při ZŠ dne 19. 2. 2021 s tím, 

že tělocvična bude od pátku 14 hod do neděle 18. hod, následně uvolněna a uklizena, také schvaluje 

bezplatný pronájem tělocvičny za tímto účelem. 

 

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

 

16. Projednání rozpočtového opatření č. 3 za rok 2021. 

Starosta požádal o komentář pana tajemníka MČJ k seznámení veřejnosti s Rozpočtovým opatřením č. 

3 pro rok 2021.   

(Rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů, viz on – line nahrávka 

na webových stránkách MČ Jehnice).  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s Rozpočtovým opatření č. 3. za rok 2021 tak jak bylo 

dne 1.12. 2021 předloženo na jednání zastupitelstva. 

 

Hlasování: 2 pro, 1 proti, 2 zdržel se, (navržené usnesení nebylo schváleno). 
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17. Projednání Zásad přidělování neinvestičních příspěvků a schválení konkrétních příspěvků pro 

jednotlivé žadatele. 

Starosta udělil slovo zastupitelce Ing. Otavové. 

(Rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů, viz on – line nahrávka 

na webových stránkách MČ Jehnice)  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí se Zásadami přidělování neinvestičních příspěvků. 

  

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

17 a. Návrh na doplnění programu. 

Zastupitel MUDr. Rinchenbach navrhuje znovu projednání Rozpočtového opatření č. 3 pro rok 2021. 

 

Navrženo usnesení: Rozpočtové opatření upravené dle návrhu MUDr. Rinchenbacha se bude 

opakovaně projednávat jako poslední bod č. 21 programu dnešního jednáni.  

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

18. Projednání celkové finanční částky z rozpočtu 2022 MČ Jehnice, určené pro neinvestiční příspěvky. 

a schválení konkrétních příspěvků organizacím.  

Nahlášený střet zájmů Ing. Hudcem a starostou Václavem Šichou dle § 83 zákona o obcích. 

Starosta předal slovo zastupiteli MUDr. Rinchenbachovi ten navrhl celkovou částku pro poskytnutí 

z rozpočtu MČJ pro rok 2022 ve výši 160 tis. Kč. 

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s poskytnutím celkové finanční částky ve výši 160 tis. 

Kč, místním sdružením v Jehnicích na rok 2022, tak jak přednesl zastupitel MUDr. Rinchenbach.  

 

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

 

- dále zastupitel MUDr. Rinchenbachovi navrhl rozdělení této schválené částky ve výši 160tis. Kč 

jednotlivě mezi spolky takto: 

- TJ Sokol Jehnice 70 tis. Kč, Český svaz chovatelů č. 40 Jehnice 14 tis. Kč, Sdružení rodičů při ZŠ Brno – 

Jehnice 14 tis. Kč,  Spolek za kulturní Jehnice 14 tis. Kč, Myslivecký spolek Paseky Jehnice 14 tis. Kč, 

Sbor dobrovolných hasičů Jehnice 20 tis. kč,  Jehnice na pohodu 14 tis. Kč, celkem tedy 160 tis.  Kč.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí návrh a finanční rozdělení pro jednotlivé spolky tak jak 

přednesl zastupitel MUDr. Rinchenbach. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

19.  Projednání připomínek občanů k navrženému rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2022 a následné 

schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2022.  

(Rozsáhlá debata na základě připomínek a dotazů občanů, viz on – line nahrávka na webových 

stránkách MČ Jehnice).  

Navrženo usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s Rozpočtem ve výdajích a příjmech na rok 2022 tak 

jak byl předložen na dnešním jednání zastupitelstva. 

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 
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20. Připomínky občanů  

 - občané a někteří zastupitelé se obrátili s dotazy přímo na starostu pana Šichu a jiné zastupitele.  

Starosta a zastupitelé na všechny otázky odpověděli.  

(Rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů, viz on – line nahrávka 

na webových stránkách MČ Jehnice).  

 

21. Doplnění programu. 

Zastupitel MUDr. Rinchenbach navrhuje znovu projednání upraveného Rozpočtového opatření č. 3 pro 

rok 2021. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s upraveným Rozpočtový opatřením č. 3, po vypuštění 

položky 118 tis. Kč ve výdajích a upravení/snížení v položce financování v Má Dáti.  

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno). 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

Příští jednání zastupitelstva MČ Jehnice proběhne v termínu zákonné lhůty. 

 

Vzhledem k tomu, že už nebyly dotazy ze strany občanů a program jednání byl vyčerpán, starosta popřál 

všem hezké a klidné svátky a ukončil dnešní jednání.  

Zasedání ukončeno v 18. 40 hod. 
 

V Brně dne 1. 12. 2021                                                                                          Václav Šicha, v. r. starosta  

 

Ověřil: Ing. Jiří Hudec                                                          Kontroloval: Ing. Milena Otavová Ph.D.  

 
 
…………………………………..                                                             …………………………………………. 
 
 
 
Zapsal: Ing. Karel Fiedler                                                   1. místostarosta MUDr. Oto Rinchenbach 
 
 
…………………………………                                                                …………………………………………….. 
 


