ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – JEHNICE č. 261. dne 11. 5. 2022
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 žádal 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.“
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 6 členů, 1 omluven, 0 nepřítomen.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu, schválení programu.
Kontrola bodů z minulého zápisu.
Zpráva starosty.
Zpráva z výborů a komisí.
Zpráva přípravného výboru Oslavy 730 let Jehnic
- pálení čarodějnice 30. 4. 2022
- letní slavnost 4. 6. 2022
- hodové oslavy 9. 9. – 11. 9. 2022.
6. Projednání cenové nabídky na ušití 20 ks pánských krojů.
7. Projednání financování zemních a stavebních úprav účelových komunikací p. č. 1034 a
p. č. 519/6 vše k. ú. Jehnice.
8. Pověření starosty MČBJ vypsáním výběrového řízení na akci ,, Rekonstrukce sociálního
zařízení u tělocvičny ZŠ a MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice“.
9. Úhrada nákladu soudního řízení na základě Rozsudku KS č. j. 30 A 54/2020.
10. Projednání rozpočtové opatření č. 2/2022.
11. Dvořák comte a. s. – periodická smlouva letních prací.
12. Informace ZMČJ o výsledku kontroly OKO MMB MČ Brno – Jehnice za rok 2021.
13. Informace ZMČJ o výsledku kontroly HZ Brno, spol. s. r. o. audit MČ Brno – Jehnice
za rok 2021.
14. Žádost o vyjádření se ZMČJ k projektové dokumentaci záměru stavby 1 RD
a komunikaci na pozemcích p. č. 68/1, p. č. 69/1, p. č. 69/2, p. č. 69/3, p. č. 46/1 vše
v k. ú. Jehnice.
15. Žádost o vyjádření se ZMČJ k projektové dokumentaci záměru ,,Přestavba stávajícího
objektu na 4 RD na ul. Kleštínek v Jehnicích.
16. Projednání možnosti zapojení se MČ Brno – Jehnice do mobilní aplikace ,,Česká obec“.
17. Projednání doplnění k Návrhu OZV 7/2022 – Statut Statutárního města Brna, o nočním
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek.
18. Diskuse občanů.
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Starosta Václav Šicha zahájil 261. jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice.
1. Volba zapisovatele, ověřovatele a schválení programu.
Návrh starosty na zapisovatele, ověřovatele a schválení programu.
Zapisovatel: Ing. Karel Fiedler.
Ověřovatel: Ing. Jiří Hudec.
Kontroloval: prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Hlasování o návrzích: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
Doplnění programu:
a) starosta Václav Šicha navrhuje doplnit program v bodech texty:
- v bodě č. 8 pověření starosty MBČJ vypsáním výběrového řízení na akci
,,Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ a MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice“,
doplnit ,,pověřit jmenováním komise pro vyhodnocení nabídek“.
- v bodě č. 11, doplnění smlouvy s fy Dvořák comte a.s., o letní práce – ,,pokos trávy“.
b) zastupitel Bc. Kamil Krinčev navrhuje projednat finanční pomoc Ukrajinské ambasádě ve
výši 40. tis. Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých).
Starosta navrhl hlasovat nejprve o návrhu zastupitele Krinčeva:
Hlasování o návrhu zastupitele Krinčeva:
b) 2 pro, 0 proti, 4 zdržel se, (navržené doplnění nebylo schváleno a navržený bod
k projednání nebyl zařazen).
Nyní hlasování o návrhu starosty Šichy:
a) 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se (navržený a doplněný program byl schválen).

2. Kontrola bodů z minulého zápisu
- ZMČJ č. 259 ze dne 16. 2. 2022,
- ZMČJ č. 260 ze dne 1. 4. 2022.
(Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů.
Podrobně a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice).
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3. Zpráva starosty:
- informoval, že na vyhlášené výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice vedoucího
úřadu bylo doručeno na ÚMČ Brno – Jehnice 5 ks obálek a 1 datová zpráva. Na vyhlášené
výběrové řízení – samostatná účetní nebyla doručena žádná obálka s nabídkou ani DZ.
Starosta Václav Šicha jmenuje komisi pro otevírání obálek spojenou s výběrem
nejvýhodnějšího kandidáta ve složení: starosta Václav Šicha, MUDr. Ota Rinchenbach a
MUDr. Daniel Rychnovský a dále navrhuje usnesení schválení navrženého složení komise.
Navržené usnesení:
ZMČJ souhlasí s navrženou komisí pro otvírání obálek výběrového řízení pro obsazení volné
pozice vedoucího úřadu.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval (navržené usnesení bylo
schváleno).
- dále starosta informoval, že nájemce restaurace Obecní dům v MČ Brno Jehnice na nám.
3. května 5 Brno – Jehnice obdrží do 30. 5. 2022 výpověď z pronajímaných nebytových
prostor Obecního domu s šestiměsíční výpovědní dobou od 1. 6. 2022.
- informoval, že fy Embra a. s. (Rembra a. s.) zahájila práce na úpravě komunikace ul.
Kleštínek s termínem dokončení díla do 30. 6. 2022.
- starosta odmítá kritiku, že na jednáních zastupitelstva je nedostatečný počet míst k sezení.
Většina připravených míst k sezení je vždy neobsazená.
- starosta opakovaně požadoval po občanovi Pxxx předložení k náhledu avizovaný projekt
společenského centra sloučený s hasičkou zbrojnicí na nám. 3. května v Jehnicích. ÚMČJ jej
opět neobdržel. Občan Pxxx opakovaně veřejně prohlásil, že tento projekt společenského
centra má k dispozici, a následně ho předloží.
- informoval o Sněmu starostů, kde se probírala mimo jiné i metodika možné změny
Participativních projektů, a požadavek starostů MČ na zajištění změny příslušnými odbory
MMB.
- informoval, že fy Embra a. s. (Rembra a. s.) obdržela od ÚMČJ souhlas s umístěním
omezujícího dopravního značení pro zahájené práce na ul. Kleštínek a jejich etapizace tak,
aby ul. Kleštínek zůstala průchozí po celou dobu realizace.
- informoval o doručeném ,,Oznámení o veřejném shromáždění“ dne 21. 5. 2022 v lokalitě
nám. 3 května v Jehnicích, odeslaném Spolkem Jehnice na pohodu dne 28. 4. 2022. Starosta
informoval zástupce Spolku Jehnice na pohodu pana Chxxx o jejich povinnosti zajistit si pro
veřejné shromáždění ele. přípojku NN s vlastní aktuálně platnou revizí, za avizované stánky
bude účtován zábor dle skutečně zaměřeného, nutno také zajistit veřejně přístupné WC
nejlépe TOI, popř. dohodu s nájemcem Obecní hospody o využití sociálního zařízení ve
vnitřních prostorách restaurace na nám. 3. května 5 v Jehnicích.
- dotaz občana Chxxx, opravdu je nutná revize připojeného NN ele. zařízení?
Odpověď starosty, samozřejmě, je to povinnost.
(Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů
k informacím starosty. Podrobně a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno –
Jehnice).
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4. zpráva z výborů a komisí
- Zastupitel Ing. Hudec, seznámil ZMČ, že momentálně nejsou žádné aktuální zprávy z komisí.
- Starosta Václav Šicha, zastupitelka Ing. Otavová je omluvena z dnešního zastupitelstva, zprávu
z Finančního výboru si přála přednést osobně, veřejnost tedy bude informována na následujícím
jednání ZMČ.
5. zpráva z Přípravného výboru kulturních akcí
zprávu přednesl MUDr. Rinchenbach:
- pálení čarodějnic, hodnotíme jako úspěšnou akci
- letní zahradní slavnost dne 4. 6. 2022 již téměř připravena, veřejnost bude včas
informována
- pracujeme na zajištění hodové oslavy spojené s oslavou 150 let od otevření školy
v Jehnicích a 730 let první zmínky o Jehnicích
Starosta Šicha, pro Jehnické hody bude v termínu 7. 9. 2022 – 12. 9. 2022 vyhrazeno celé nám 3. května
a přilehlé okolí. Žádné jiné akce v této době a na tomto místě nebudou umožněny.
6. Projednání cenové nabídky na ušití 20 ks pánských krojů
Vzhledem k tomu, že pánské kroje jsou už značně opotřebované, navrhují stárci, že uhradí ušití 10
kompletů nových pánských krojů z výtěžku obecního plesu 2018. MČ doplatí zbývajících dalších 10
kompletů. Cenová nabídka na ušití jednoho kompletu pánského kroje (vesta, košile a kalhoty) je dle
cenové nabídky paní Dorazilové 4.980,- Kč vč. DPH. Celkem tedy cena za 20 ks kompletů 99.600,- Kč
včetně DPH (slovy devadesát devět tisíc šest set korun českých) Cenová nabídka fy Janošek činní 7.500,Kč za jeden komplet.
Návrh usnesení: ZMČ projednalo nabídky a vybralo nabídku paní Dorazilové na ušití 20 ks kompletů
pánských krojů za celkovou cenu 99. 600,- Kč včetně DPH (slovy devadesát devět tisíc šest set korun
českých) a pověřuje starostu podpisem dodavatelské smlouvy.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
7. Projednání financování zemních a stavebních úprav účelových komunikací p. č. 1034 a p. č. 519/6
vše k. ú. Jehnice.
O slovo požádal zastupitel MUDr. Rychnovský a navrhl Revokaci usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo
MČJ revokuje svoje usnesení z 260. ZMČJ v bodě č. 3, konaného dne 1. 4. 2022 a to následujícím
způsobem:
Ruší se usnesení: ZMČJ pověřuje starostu oslovením dalších dvou firem s podáním nabídek a
jmenováním výběrové komise. Po doporučení komise pro výběr zhotovitele pověřuje starostu
objednáním a podpisem objednávky pro provedení úprav komunikace na pozemku p. č. 1034 k. ú.
Jehnice.
Dále MUDr. Rychnovský navrhl usnesení:
Vzhledem k tomu, že není na zakázku úpravy účelové komunikace pozemku p. č. 1034 v k. ú. Jehnice
ve výši 184.631 Kč 26 hal + DPH nutné vypisovat výběrové řízení na zhotovitele, schvaluje ZMČJ postup
starosty se zadáním zakázky firmě Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. v nabídnuté
výši.
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Položky této nabídky korespondují se schválenými nabídkami na opravy účelových komunikací na
pozemcích p. č. 1088 a p. č. 1044 k. ú. Jehnice, které již byly zastupitelstvem před časem schváleny.
ZMČJ rovněž souhlasí s úhradou fa za tyto provedené práce firmě Přemysl Veselý stavební a inženýrská
činnost s. r. o. ve výši dle předložené CN.
Starosta navrhuje hlasovat o revokaci usnesení z 260. ZMČ v bodě č. 3 konaného dne 1. 4. 2022 tak jak
je navrženo MUDr. Rychnovským a dále o návrhu výše uvedeného usnesení, podaného MUDr.
Rychnovským.
Hlasování o usnesení: 4 pro, 1 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
Již po schválení usnesení bylo vzneseno několik připomínek z řad veřejnosti, na které starosta
odpověděl.
(Podrobně a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice).
8. Pověření starosty MČBJ vypsáním výběrového řízení na akci ,,Rekonstrukce sociálního zařízení u
tělocvičny ZŠ a MŠ Blanenská 1 Brno – Jehnice“ a pověřit jmenováním komise pro vyhodnocení
nabídek.
Dotaz zastupitele Bc. Krinčeva, co je předmětem této akce, kterých prací se bude týkat a v jakém
rozsahu?
Starosta podrobně zodpověděl dotaz pana zastupitele Krinčeva.
Navržené usnesení: ZMČJ projednalo, souhlasí a pověřuje starostu oslovit tři dodavatelské firmy
vypsáním výběrového řízení a následném jmenování komise pro výběr nevhodnějšího dodavatele. Na
příštím jednání zastupitelstva seznámí starosta zastupitelstvo s výsledkem a následně zastupitelstvo
rozhodne o výběru zhotovitele.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
9. Úhrada nákladů soudního řízení na základě Rozsudku KS č. j. 30 A 54/2020.
Starosta doplnil informace ohledně rozhodnutí soudu, týkající se žaloby na platnost rozhodnutí
stavebního úřadu ve věci opěrné stěny mezi ul. Lelekovická a ul. Plástky v Jehnicích na pozemku p. č.
394 k. ú. Jehnice. Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů
občanů. Podrobně a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice.
Po ukončení navrhl starosta Šicha usnesení:
Zastupitelstvo MČJ souhlasí s úhradou náhrady soudního řízení (soudních poplatku) mezi žalovaným a
žalujícím na základě Rozsudku KS č. j. 30 A 54/2020 ve výši 23. 570,- Kč.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
10. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2022.
Starosta seznámil zastupitelstvo s jednotlivými navrženými položkami Rozpočtového opatření č.
2/2022. Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů.
Podrobně a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice.
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Po ukončení debaty a připomínek navrhl starosta Šicha usnesení:
Zastupitelstvo MČJ souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 2/2022.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
11. Dvořák comte a. s. - periodická smlouva letních prací – pokos trávy.
Starosta uvedl, že dodavatelská smlouva fy Dvořák comte a.s. která je navržená ke schválení se týká
letních udržovacích prací této letní sezony s platností jednoho roku a s dodržením původních cen
z předcházejícího období fy Dvořák comte a.s.
Zastupitelstvo MČJ souhlasí s návrhem smlouvy fy Dvořák comte a.s., tak jak byla zastupitelstvu
předložena k projednání.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
12. Informace ZMČJ o výsledku kontroly Odbor interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna
MČ Brno – Jehnice za rok 2021.
Starosta seznámil zastupitelstvo s Protokolem o kontrole Odborem kontroly interního auditu MMB
výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části Brno – Jehnice č. j. 0196923/2022 ze
dne 28. 4. 2022.
(Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů. Podrobně
a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice včetně tohoto protokolu.)
Po ukončení debat a připomínek navrhl starosta Šicha usnesení:
Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí výsledek kontroly dle Protokolu interního auditu Magistrátu Města
Brna č. j. 0196923/2022 ze dne 28. 4. 2022 a ukládá starostovi provést opatření k nápravě nedostatků
zjištěných touto kontrolou do 30. 5. 2022 s tím, že budou následně projednány na dalším jednání
zastupitelstva MČJ.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schválen).
13. Informace ZMČJ o výsledku přezkumného hospodaření společností HZ Brno, spol. s. r. o., audit
MČ Brno – Jehnice za rok 2021.
Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou výsledku přezkumného hospodaření MČ Brno – Jehnice,
auditem, provedeném společností HZ Brno, spol. s r. o. za rok 2021 ze dne 18. 2. 2022 kde je
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů. Podrobně
a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice včetně tohoto protokolu.
Po ukončení debaty navrhl starosta Šicha usnesení:
Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí výsledek přezkumného hospodaření MČBJ dle Zprávy o výsledku
přezkumného hospodaření, auditem zpracovaném společností HZ Brno spol. s r. o. ze dne 18. 2. 2022.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
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14. Žádost o vyjádření se ZMČJ k projektové dokumentaci záměru stavby 1 RD a komunikaci na
pozemcích p. č. 68/1, p. č. 69/1, p. č. 69/2, p. č. 69/3, p. č. 46/1 vše v k. ú. Jehnice.
15. Žádost o vyjádření se ZMČJ k projektové dokumentaci záměru ,,Přestavba stávajícího objektu na
4 RD na ul. Kleštínek v Jehnicích“.
Starosta navrhuje projednání bodu 14.) a 15). současně.
Dotaz paní Mxxx: kolik domů se bude na pozemcích stavět?
Starosta Šicha: požadavek je k projednání stavby jednoho nepodsklepeného RD.
Starosta uvedl a současně i doplnil o které pozemky se jedná a kolik domů mají majitelé zájem na
těchto pozemcích realizovat.
(Následovala rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů. Podrobně
a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice včetně tohoto protokolu.
Starosta dává návrh na usnesení:
Zastupitelstvo MČJ souhlasí s hlasováním o bodech programu 14.) a 15.) současně.
Hlasování o návrhu usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
Starosta dává návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČJ projednalo a souhlasí v bodech:
a) k bodu č. 14, ZMČJ souhlasí se stavbou komunikace a RD na pozemcích p. č. 68/1, p. č. 69/1, p. č.
69/2, p. č. 69/3, p. č. 46/1 vše v k. ú. Jehnice. K jednomu z uvedených pozemků (v majetku Města Brna)
jen s napojením inženýrských sítí.
b) k bodu č. 15, ZMČJ souhlasí s ,,Přestavbou stávajícího objektu čalounické dílny na ul. Kleštínek na 4
RD na ul. v Jehnicích“ ve stávajícím půdorysu a korespondující s výškou současného objektu.
Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
16. Projednání možnosti zapojení se MČ Brno – Jehnice do mobilní aplikace ,,Česká obec“.
Starosta předává podnět k diskusi
Zastupitel MUDr. Rinchenbach, nedoporučuje bez vazby na Město Brno, tak aby v budoucnu byla
aplikace kompatibilní s postupem magistrátu.
(Následovala rozsáhlá a komplikovaná debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů
občanů. Vzhledem k tomu, že někteří z diskutujících nemluví na mikrofon není tato diskuse příliš dobře
zachytitelná písemnou formou. Podrobně a jako celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ
Brno – Jehnice včetně tohoto protokolu.)
Návrh usnesení: ZMČ pověřuje starostu projednáním na organizačním odboru MMB způsob zapojení
MČJ do mobilní aplikace ,,Česká obec“ ve vazbě na MMB.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
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17. Projednání doplnění k Návrhu OZV 7/2022 – Statut Statutárního města Brna, o nočním klidu, ve
znění pozdějších vyhlášek.
Návrh usnesení: ZMČJ souhlasí se změnou obecně závazné vyhlášky změny ve Statutu města Brna, tak
jak bylo předneseno s doplněním o nočním klidu do vyhlášky při Hodech v MČ Brno – Jehnice z pátku
9. 9. 2022 na 10. 9. 2022 až do 24.00 hod a ze soboty 10. 9. 2022 na neděli 11. 9. 2022 do 2 hod.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
18. Diskuse občanů.
Starosta uvedl diskusi, následovala rozsáhlá a komplikovaná debata starosty a zastupitelů na základě
připomínek a dotazů občanů. Vzhledem k tomu, že někteří z diskutujících nemluvili na mikrofon není
tato diskuse příliš dobře zachytitelná písemnou formou. Podrobně a jako celek – viz online nahrávka
na webových stránkách MČ Brno – Jehnice včetně tohoto protokolu.
Vzhledem k tomu, že už nebyly další dotazy a připomínky ze strany občanů, ukončil starosta dnešní
jednání.

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Zasedání ukončeno dne 11. 5. 2022 v 17.30 hod.
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……………………………………………..
ověřil: Ing. Jiří Hudec.

…………………………………………....
zapsal: Ing. Karel Fiedler.

…………………………………………………………….
kontroloval: prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

…………………………………………………….……….
Václav Šicha – starosta.

KONTROLA A OVĚŘENÍ.
V Brně dne 25. 5. 2022
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