ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – JEHNICE č. 262. dne 29. 6. 2022
Program:
1. Volba zapisovatele, ověřovatele a schválení programu.
2. Kontrola bodů z minulého zápisu,
- ZMČJ mimořádné č. 260 ze dne 1. 4. 2022,
- ZMČJ č. 261 ze dne 11. 5. 2022.
3. Zpráva starosty:
- informace o výpovědi nájemci pronajímaného nebytového prostoru ,,Obecní dům“ v objektu na
nám. 3. května 5 Brno – Jehnice,
- příprava komunálních voleb 2022,
- úhrada zapůjčení pivních setů Spolkem Jehnice na pohodu.
4. Zprávy z výborů a komisí.
5. Projednání výsledku otevírání obálek Výběrového řízení na uvolněná pracovní místa (vedoucí úřadu
– tajemník/ce, samostatná/ý účetní).
6. Výběr zhotovitele ,,Rekonstrukce soc. zařízení u tělocvičny ZŠ a MŠ ul. Blanenská 1 Brno – Jehnice
PSČ 621 00“.
7. Projednání doplnění mobiliáře do ,,Stromové kaple“ v Jehnicích.
8. Projednání cenové nabídky úpravy současného dětského hřiště na nám. 3. května v Brně – Jehnicích.
9. Žádost o vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k projektu ,,Výstavba samostatné garáže na ul.
Kleštínek 276/4 a, p. č. 22/11 a 22/12 vše v k. ú. Jehnice“.
10. Žádost o vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k projektu ,,Zemědělský skládek/kůlna na
pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Jehnice.
11. Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostoru při akci pořádané Spolkem Jehnice na
pohodu dne 21. 5. 2022.
12. Informace o nápravných opatřeních dle doporučení Závěrů kontroly Odbor interního auditu a
kontroly Magistrátu města Brna, MČ Brno – Jehnice za rok 2021.
13. Projednání návrhu Závěrečného účtu MČ Brno – Jehnice 2021.
14. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování Projektové dokumentace ,,Hasičská zbrojnice“
zpracovaný Architektonickou kancelář Burian – Křivinka s. r. o.
15. Náklady na Oslavy 730 let Jehnic, 150 let školy v Jehnicích, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost, Hody
v Jehnicích 2022.
16. Rozpočtové opatření 3/2022.
17. Projektový záměr ,,IROP“ pro připravovanou akci ,, Základní škola a Mateřská škola , Blanenská 1,
půdní vestavba školní družiny“.
18. Žádost o podporu jednotného dotačního programu na rok 2022 ,, Hasičská zbrojnice v MČ Brno –
Jehnice p. č. 394 k. ú. Jehnice“.
19. Připomínky občanů.
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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
žádá 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.
Starosta Václav Šicha zahájil 262. jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice.
1. Volba zapisovatele, ověřovatele a schválení programu.
Návrh starosty na zapisovatele, ověřovatele a kontrolora:
Zapisovatel: Ing. Karel Fiedler.
Ověřovatel: Ing. Milena Otavová.
Kontroloval: MUDr. Oto Rinchenbach.
Hlasování o návrzích: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
- schválení programu.
starosta Václav Šicha navrhuje doplnit program texty v bodech:
- zřízení nové pracovní funkce na úřadu MČ Brno – Jehnice jako bod č. 19)
- vyjádření se k projektu PARO jako bod č. 20)
a) Fit stezka a dětské hřiště v MČ Jehnicích
b) Otevření jehnického náměstí dětem
- revokace usnesení bodu č. 15 z minulého zastupitelstva jako bod č. 21)
Připomínky občanů tedy posunout až jako bod č. 22)
Starosta navrhuje usnesení: ZMČ souhlasí s doplněním programu o tři body, tak jak byly navrženy.
Hlasování o rozšíření programu: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
Starosta navrhuje usnesení: ZMČ schvaluje program jako celek, tak jak byl doplněn předcházejícím
usnesením.
Hlasování o návrhu: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
2. Kontrola bodů z minulého zápisu
- ZMČJ č. 260 ze dne 1. 4. 2022, bylo kontrolováno na posledním jednání ZMČJ,
- ZMČJ č. 261 ze dne 11. 5. 2022 bez připomínek zastupitelstva i občanů.
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3. Zpráva starosty:
- k datu 30. 6. 2022 končí tajemník Ing. Fiedler ve funkci vedoucí úřadu/tajemník, pokud bude následně
odsouhlasena (v bodě 19) nová pracovní pozice, bude Ing. Fiedler pokračovat jako administrativní
pracovník. Funkce tajemníka se neruší, bude jen dočasně neobsazena. Zodpovědnost za chod úřadu
do doby nástupu nového tajemníka přebírá starosta.
Zastupitelstvo MČJ bere na vědomí.
- příprava komunálních voleb 2022
a) Starosta navrhuje usnesení: ZMČJ souhlasí s jedním volebním obvodem v MČ Brno – Jehnice pro Komunální
volby 2022.
Hlasování o návrhu: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené bylo schváleno, zůstává jeden obvod).
b) Starosta navrhuje usnesení: ZMČJ souhlasí ponechat 7 zastupitelů pro další volební období.
Nikdo z přítomných zastupitelů nevznesl jiný návrh.
Starosta konstatoval, že nebyl nikým navržena změna počtu zastupitelů a nebylo tedy o změně ani
hlasováno. Pro následující volební období tak zůstává stejný počet zastupitelů (tj. 7).
Informace o počtu hlasů potřebných pro petici nezávislých kandidátů (73) a nezávislého kandidáta (42)
bude v souladu se zákonem o volbách zveřejněna na Úřední desce MČ Brno – Jehnice.
Volební místnost bude v knihovně budovy ÚMČ Brno – Jehnice, nám. 3. května 5 v Brně Jehnicích,
tato informace bude zveřejněna v souladu se zákonem o volbách na Úřední desce MČ Brno – Jehnice.
Dotaz Ing. xxx: Kdo zajistí převzetí, vyhodnocení a posouzení kandidátních listin pro Komunální volby 2022?
Odpověď starosty Šichy: převzetí kandidátních listin zajistí pověřený pracovník úřadu MČ v termínech dle
zákona. Po odsouhlasení na dnešním zastupitelstvu, bude následně pověřena osoba. Předpoklad zajištění
ve spolupráci s Ing. xxx, která pověření s kulatým razítkem vlastní. ÚMČ bude fungovat jako podatelna pro
převzetí kandidatur. Rozhodnutí o kandidátních listinách bude vydávat pracovník úřadu Ing. xxx pověřená
k převzetí kandidátních listin v termínech daných zákonem o volbách.
4. Zprávy z výborů a komisí.
Starosta vyzval zastupitelku Ing. Otavovou k seznámení veřejnosti a ZMČJ se Zprávou finančního
výboru za uplynulé období roku 2021. Zpráva finančního výboru za rok 2021 bude zveřejněna v plném
rozsahu na elektronické Úřední desce MČ Brno – Jehnice.
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Dotaz zastupitele Bc. Krinčeva: proč ve Zprávě finančního výboru nejsou zveřejněny doklady týkající
se ZŠ v Jehnicích?
Odpovídá zastupitelka Ing. Otavová: doklady ZŠ v Jehnicích nebyly předloženy ani na výzvu.
Dotaz zastupitele Bc. Krinčeva: proč tedy pane starosto nebyly předloženy tyto doklady?
Odpovídá starosta Šicha: svůj dotaz směřujete na ředitele ZŠ Ing. Kotyzu.
Odpovídá zastupitelka Ing. Otavová: za finanční výbor budeme v budoucnu požadovat doklady ZŠ i za
roky 2021 i 2022.
Zastupitelstvo MČBJ bere na vědomí.
5. Projednání výsledku otevírání obálek Výběrového řízení na uvolněná pracovní místa (vedoucí úřadu –
tajemník/ce a samostatná/ý účetní).
Starosta: na místo samostatné účetní se vypisovalo dvakrát výběrové řízení, k dnešnímu dni nepřišla
žádná nabídka. Na místo vedoucího úřadu/tajemníka přišlo šest nabídek, jeden z nich svoji nabídku
ještě před otevíráním obálek vzal zpět.
Následně starosta vyzval zastupitele MUDr. Rinchenbacha, jako předsedu výběrové komise
k informaci o otvírání obálek a výběru možného kandidáta na tajemníka, popř. samostatnou účetní.
MUDr. Rinchenbach informoval, že na pozici vedoucí úřadu/ tajemník bylo doručeno na úřad MČJ šest
obálek. Komise, otvírala obálky jen pěti možných kandidátů, šestý svoji nabídku stáhnul ještě před
otvíráním obálek. Z pěti kandidátu komise nevybrala žádného vhodného adepta. Na uvolněnou pozici
vedoucí úřadu/ tajemník, komise tedy nedoporučuje žádného z případných zájemců.
Obsazení uvolněné pracovní pozice samostatné účetní zůstane k řešení na novém zastupitelstvu.
Starosta pan Šicha pokládá tohle řešení za korektní, vzhledem k blížícímu se termínu Komunálních
voleb 2022. Do konce volebního období převezme funkce tajemníka starosta Václav Šicha.
Dotaz Ing. Sviráka: kdo bude do konce volebního období zastávat tyto funkce od 1. 7. 2022?
Odpověď starosty: v bodě 19) tohoto jednání budeme řešit zřízení jedné nové pracovní funkce, do
které byl měl být předveden současný tajemník, s pověřením pro činnosti běžně prováděné
tajemníkem na MČBJ. Musíme zajistit novou samostatnou účetní, je to nyní zásadní problém MČBJ,
možná oslovíme i jinou městskou část. Účetní firma nám nebyla doporučena rozpočtovým odborem
MMB.
Dále starosta Šicha informoval o nevyhlášení výběrového řízení na nájemce nebytových prostor
v objektu ÚMČ Brno – Jehnice, restaurace ,,Obecní dům“. Výběrové řízení na pronájem volného
nebytového prostoru v budově ÚMČ Brno Jehnice ,,Obecní dům“ nebude současné zastupitelstvo
ÚMČ Brno – Jehnice vyhlašovat.
Vypsání výběrového řízení, popř. zrušení výpovědi a zachování současného provozu i nájemce
,,Obecního domu“ zůstane k řešení na novém zastupitelstvu. Starosta Šicha pokládá tohle řešení za
korektní vzhledem k blížícímu se termínu Komunálních voleb 2022.
Zastupitelstvo MČBJ bere na vědomí.
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6. Výběr zhotovitele ,,Rekonstrukce soc. zařízení u tělocvičny ZŠ a MŠ ul. Blanenská 1 Brno – Jehnice
PSČ 621 00“.
Starosta oslovil tři firmy k podání nabídek a jmenoval komisi složenou z MUDr. Rychnovského, Ing.
Hudce a MUDr. Rinchenbacha. Následně vyzval zastupitele MUDr. Rinchenbacha, jako předsedu
výběrové komise k informaci o otvírání obálek a výběru dodavatele.
Po otevření obálek bylo vyhodnoceno takto:
a) Michal Hrnčíř s.r.o. nabízená cena 950.471,34 vč. DPH
b) Lerch s.r.o. nabízená cena 976. 836, 39 vč. DPH
c) Jistota správa majetku s.r.o. nabízená cena 959. 057, 13 vč. DPH
Komise doporučuje vybrat firmu Michala Hrnčíř s. r. o. za nabídnutou cenu 950. 471,34 Kč vč. DPH
poptávaných prací.
Starosta navrhuje usnesení: navrhuji ZMČ aby vybralo firmu Michal Hrnčíř s.r.o. jako zhotovitele akce
,,Rekonstrukce soc. zařízení u tělocvičny ZŠ a MŠ ul. Blanenská 1 Brno – Jehnice PSČ 621 00“ za částku
950. 471,34 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
7. Projednání doplnění mobiliáře do ,,Stromové kaple“ v Jehnicích.
Starosta informoval: hledali jsme dlouho výtvarníky pro zpracování plastiky. Oslovili jsme dva, pan
Vlček byl v nepřijatelné cenové relaci, pan Ekl nabídl postmoderní záležitost v ceně cca 15 tis. Kč bez
DPH a současně i nabídl možnost vzhledu případně přijatelné plastiky. Do rozpočtového opatření tedy
bylo navrženo 25 tis. Kč vč. DPH.
Dotaz Ing. xxx: konkrétní časový průběh a specifikace dokončovacích prací?
Starosta popsal další postup práce s termínem ukončení a předání k termínu kulturních oslav 730 let
v Jehnicích. Vnitřní zařízení bude dočasně osazeno provizorními lavičkami.
Dotaz Ing. xxx: kdo provede dokončení a osazení?
Dotaz zastupitel Bc. Krinčev: práce budou opět probíhat bez ,, odborníků“?
Odpověď starosty: Osázení vegetace a práce týkající se zeleně zajištuje pro MČBJ Veřejná zeleň
Města Brna, pomocí vlastních odborníků a zaměstnanců.
Následuje delší debata ohledně dokončovacích prací a termínu ,,Stromové kaple“.
Starosta Šicha veřejnosti postupně zodpověděl na vše podstatné.
(Rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů. Podrobně a jako celek, viz
online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice).
Zastupitelstvo MČBJ bere na vědomí bez připomínek.
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8. Projednání cenové nabídky firmy Hřiště hrou s. r. o. na úpravy současného dětského hřiště na nám.
3. května v Brně – Jehnicích.
Starosta Šicha informoval, že na dětském hřišti za ÚMČ proběhne následně rekonstrukce a oprava
poškozeného zařízení. Mimo jiné také výměna skluzavky za plastovou a její otočení opačným
směrem. Bude provedena oprava a nátěr dřevěných poškozených prvků společně s výměnou písku
v pískovišti. Dle cenové nabídky firmy Hřiště hrou s.r.o. spravující toto dětské hřiště na základě
dlouhodobé smlouvy, bude cena oprav včetně dodávky nové skluzavky do 30 tis. Kč. vč. DPH.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s řešením, včetně předpokládané ceny do 30
tis. Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou Hřiště hrou s. r. o. která má
hřiště ve správě.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
9. Žádost o vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k projektu ,,Výstavba samostatné garáže na ul.
Kleštínek 276/4 a, p. č. 22/11 a 22/12 vše v k. ú. Jehnice“.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ vyhovuje žádosti ,,Výstavba samostatné garáže na
ul. Kleštínek 276/4 a, p. č. 22/11 a 22/12 vše v k. ú. Jehnice“.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
10. Žádost o vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k projektu ,,Zemědělský skládek/kůlna na
pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Jehnice.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí se stavbou ,,Zemědělský skládek/kůlna
na pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Jehnice.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
11. Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostranství při akci pořádané Spolkem Jehnice na
pohodu dne 21. 5. 2022
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s odpuštěním poplatku za zábor veřejného
prostranství a spotřebovanou ele. energii při akci pořádané Spolkem Jehnice na pohodu dne 21. 5.
2022.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
Ing. xxx jménem Spolku Jehnice na pohodu poděkoval zastupitelstvu za odpuštění poplatku za zábor
veřejného prostoru a spotřebovanou ele. energii.
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12. Informace o nápravných opatřeních, dle doporučení Závěrů kontroly Odbor interního auditu a
kontroly Magistrátu města Brna, MČ Brno – Jehnice za rok 2021.
Starosta navrhl způsob řešení a nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ze
dne 28. 4. 2022 pod. č. j. 0196923/2022.
Starosta k 30. 6. 2022 navrhl opatření tím, že vydal příkaz vedoucímu úřadu/tajemníkovi k
přepracování vyhlášek a opatřeních, dlouhodobě neřešených oprav vyhlášek z předcházejících let.
V současné době se již na dílčích změnách pracuje.
ZMČ Jehnice bere na vědomí bez připomínek
13. Projednání návrhu Závěrečného účtu MČ Brno – Jehnice 2021.
Starosta informoval zastupitelstvo o Závěrečném účtu za rok 2021 MČ Brno – Jehnice a navrhuje
usnesení bez připomínek.
Dotaz Ing. xxx na zastupitele: kolik byl hospodářský výsledek a jak MČ Jehnice v uplynulém období
hospodařila? Proč nejsou příjmy a výdaje uvedeny tak aby i laická veřejnost Závěrečnému účtu mohla
porozumět.
Starosta: Podklady jsou zpracovány dle metodiky MMB, nelze ji měnit ani do ní jinak vstupovat.
Zveřejnovány jsou dle příslušného zákona.
Jak jsou evidovány odměny zastupitelstva, proč máme v evidenci odměn vyčerpáno 100 % rozpočtu,
když starosta, kterého se odměny především týkají, byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Starosta: v závěru loňského roku jsem čerpal dovolenou současně s náhradou nemocenské z důvodu
dočerpání staré dovolené. Nejsou to odměny, ale mzda. Zastupitelé mají mzdu s názvem ,,odměna
zastupitelovi“.
(Následovala rozsáhlá debata starosty na základě připomínek a dotazů občanů. Podrobně a jako
celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice).
Zastupitelstvo MČJ nemá připomínky ani výhrady
Starosta navrhuje usnesení:
ZMČ schvaluje závěrečný účet za rok 2021 tak jak byl předložen, a to bez připomínek.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
14. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování Projektové dokumentace ,,Hasičská zbrojnice“
zpracovaný Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka s. r. o.
Starosta informuje, že Dodatek č. 1 se týká jednak změny dílčích termínu, ale i ceny z důvodu nutnosti
zpracování hlukové studie pro dodatečně navržené tepelné čerpadlo vzduch/vzduch a doplnění o
návrh sadových úprav.
- navýšení ceny o navržení do připravované projektové dokumentace sadových úprav a přepočítání
cenové kalkulace ve vazbě z plynu na tepelné čerpadlo vč. hlukové studie o 11 tis. Kč bez DPH,
- úprava konečných termínů z 30. 6. 2022 na 31. 8. 2022,
- pro stavební povolení z 15. 12. 2022 na 15. 12. 2023,
- dokumentace provedení stavby z 15. 12. 2022 na 15. 12. 2023.
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Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí s Dodatkem smlouvy o dílo č. 1, k projektové
dokumentaci na akci ,,Hasičská zbrojnice Jehnice“ mezi dodavatelem Architektonickou kanceláří
Burian – Křivinka s. r. o. a odběratelem Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno – Jehnice,
v termínech i v cenovém navýšení, tak jak bylo předneseno a pověřuje starostu Šichu jeho podpisem.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
15. Náklady na Oslavy 730 let Jehnic,150 let školy v Jehnicích, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost a Hody
v Jehnicích 2022“.
Starosta informoval o předpokladu celkových nákladů a způsobu hrazení z prostředků MČJ. Soupis
obsahuje náklady ve výši 683. 868,43 Kč, část financí máme. Co víme už zahrnuto v předloženém
seznamu, nemáme náklady na mimořádné posílení příkonu (EON fakturují zpětně), také nemáme
částku na panely pro výstavu do školu, fotodokumentaci pro publikaci a Jehnické listy.
V rozpočtu máme 400 tis Kč vlastních prostředků a 80 tis. Kč příspěvek od Magistrátu města Brna.
Z celkové částky nám tedy chybí cca 203 tis. Kč, pokud se navýší ještě některé náklady, tak max o 30
tis. Kč - 40 tis. Kč. Definitivní výše finanční částky bude upravena následujícím rozpočtovým opatřením
navrženém k projednání na dalším jednání ZMČ. Předběžné bude třeba doplnit cca 250 tis. Kč, ty ale
v našem rozpočtu máme.
Dotaz Ing. xxx: proč jsou náklady na hody letos tak vysoké.
Odpovídá zastupitel MUDr. Rychnovský a starosta Šicha: protože je to více kulturních akcí v jednom
termínu (výročí 730 let Jehnic, 150 let školy a Jehnické hody 2022).
(Následuje rozsáhlá debata starosty a zastupitelů na základě připomínek a dotazů občanů
k informacím o nákladech spojených s kulturními programy pořádanými v MČJ. Podrobně a jako
celek, viz online nahrávka na webových stránkách MČ Brno – Jehnice).
Dotaz Ing. xxx: jak jsou evidovány hodové poukázky na nápoje?
Zastupitelka Ing. Otavová doporučuje transparentní systém rozdělování poukázek během hodů.
Názor starosty Šichy a MUDr. Rinchenbacha: poukázky na nápoje byly po několik let tradiční nejen
pro hodovou chasu, ale i pro pomocný personál, který zajištuje bezproblémový průběh hodových
slavností.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí předpokládané náklady na Hody 2022,
730 let Jehnic, Zahradní slavnost, Pálení čarodějnic a Výstavu 150 let školy tak jak byly předloženy na
dnešním zastupitelstvu
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
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16. Rozpočtové opatření 3/2022.
Starosta Šicha informoval zastupitelstvo o navrženém Rozpočtovém opatření č. 3/2022.
Starosta doplnil, že navržené Rozpočtové opatření neobsahuje všechny účetní kódy v položce
,, Stromová kaple“ , následně účetní MČJ doplní kódy po schválení celkové částky zastupitelstvem.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022 ze dne 29.
6. 20220 tak jak bylo předloženo a bez připomínek.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
17. Projektový záměr ,,IROP“ pro připravovanou akci ,, Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská,
půdní vestavba školní družiny“.
Starosta navrhuje usnesení: ZMČ navrhuje do projektového záměru IROP 2021 a MAP Brno pro
základní školy zařadit i akci ,,ZŠ a MŠ Blanenská 1 v Brně Jehnicích, půdní vestavba“, s tím, že
pověřuje starostu vyčíslením cenového rozdílu dle aktuálních cen a současně pověřuje starostu
podpisem požadavku na tento projekt.
Hlasování o usnesení: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
18. Žádost o podporu jednotného dotačního programu na rok 2022 ,, Hasičská zbrojnice v MČ Brno –
Jehnice p. č. 394 k. ú. Jehnice“.
Starosta navrhuje usnesení: Zastupitelstvo MČJ pověřuje starostu Šichu podáním žádostí s aktualizací
dodavatelských cen připravované stavby akce ,,Hasičské zbrojnice“ pro rok 2023 v podmínkách
zadání předcházejících let a podpisem těchto materiálů a žádostí.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
19. Zřízení nové funkce na úřadu MC Jehnic
Vzhledem k tomu, že pan Ing. Fiedler končí k 30. 6. 2022 dohodou ve funkci tajemníka, navrhuji zřídit
na dobu dočasnou 1. 7. 2022 – 31. 12. 2022 funkci ,,Referent společné státní správy a samosprávy“
v platové třídě 11 s tím, že pan tajemník Ing. Fiedler bude na tuto funkci převeden. Dostane pověření
k výkonu všech činností, které do té doby zastával tajemník MČJ potažmo vedoucí úřadu.
Starosta navrhuje usnesení: ZMČ Brno Jehnice zřizuje novou pracovní funkci na úřadu MČ Brno
Jehnice pod názvem ,,Referent společné státní správy a samosprávy“ ve třídě 11 a souhlasí
s převedením Ing. Fiedlera na tuto funkci. Také pověřuje starostu k vyřízení veškerých náležitostí
v této věci. Jako pověřením výkonu činnosti tajemníka, podpisem pracovní dohody a současně bere
na vědomí ukončení činnosti pana Ing. Fiedlera k 30. 6. 2022 jako tajemníka na ÚMČ Brno – Jehnice.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
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20. Vyjádření se k případné realizaci projektům PARO
a) Fit stezka a dětské hřiště v MČ Jehnice,
b) Otevření jehnického náměstí dětem.
a) Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČJ podpoří v PARO Města Brna projekt Fit stezka a
dětské hřiště v MČ Jehnice.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 1 proti, 0 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
b) Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČJ souhlasí, aby do v PARO Města Brna byl odsouhlasen
projekt Otevření jehnického náměstí dětem.
Hlasování o usnesení: 2 pro, 0 proti, 4 zdržel se, (navržené usnesení nebylo schváleno).
Dotaz paní xxx: proč nedáte šanci veřejnosti k vyjádření se, co vlastně chtějí?
Starosta: už jsme ve věci opakovaně rozhodli.
Ing. xxx: nesouhlasím se způsobem hlasování i projednání tohoto bodu. Také nesouhlasím
s postupem starosty Šichy v této záležitosti.
Starosta: pane xxx s vaším projektem, podaným na PARO, jste nikoho na ÚMČ ani neseznámili natož,
že byste jej s někým projednali. Nikdo pořádně neví, co je předmětem vašeho záměru – navrženého
projektu. Chybí jakákoliv informace, stačila by alespoň situace o umístění dětských prvků na ploše
nebo jejich typové označení. S městskou částí se bavíte jen konfrontačně, chybějí konkrétní
informace. Není se tedy k čemu vyjadřovat.
21. Revokace bodu 15 jednání ZMČ č. 261 dne 11. 5. 2022
Starosta informoval, že při minulém hlasování nebyl v žádosti firmy Hippo s. r. o. dostatečně
specifikován záměr k projednání a následnému případnému odsouhlasení. Dle požadavku byla
projednána a schválena přestavba objektu čalounické dílny na ul. Kleštínek na čtyři RD. Po urgenci
a doplnění žádosti by mělo být nyní projednáno jako přestavba na čtyři jednotky z toho dvě bytové a
dvě nebytové.
Starosta dává návrh na usnesení: ZMČJ revokuje bod č. 15) jednání ZMČJ č. 261 ze dne 11. 5. 2022,
a schvaluje ,,Přestavbu stávajícího objektu čalounické dílny na ul. Kleštínek 279/6 v Brně Jehnicích na
4 jednotky z toho 2 bytové a 2 nebytové jednotky ve stávajícím půdorysu a korespondující s výškou
současného objektu.
Hlasování o usnesení: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se, (navržené usnesení bylo schváleno).
22. Připomínky občanů.
Paní xxx požaduje po ÚMČJ zneškodnit vosy zdržující se na soukromém lesním pozemku vedle mostku
v Jehnicích. Zastupitel MUDr. Rinchenbach jako majitel tohoto pozemku souhlasí se vstupem na vlastní
majetek a doporučuje paní Vávrové ať situaci řeší pomocí hasičů z Ořešína, kteří se na podobnou
problematiku specializují.
Paní xxx s tímto návrhem řešení nesouhlasí.
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Zastupitel MVDr. Miroslav Svoboda navrhuje důslednější kontrolu rychlosti vozidel projíždějících po
ul. Blanenská v Jehnicích.
Zastupitelka Ing. Otavová se přimlouvá za odstranění vos.
Starosta a ani MUDr. Rinchenbach nesouhlasí s hubením jakékoliv volně žijící fauny, tedy mimo
obydlené části.
Zastupitel Bc. Krinčev: proč nelze prohlédnout ZŠ a MŠ zájemci o umístění žáků.
Starosta s tímto dotazem odkázal zastupitele Bc. Krinčeva na vedení ZŠ a MŠ.
Ing. xxx dotaz: proč s ní ÚMČ nekomunikuje pomocí digitální pošty, ale jen doporučené, a navíc
v listinné podobě?
Starosta Šicha: protože jsem to tak rozhodli, a navíc tento způsob je pro ÚMČ při případném sporu
jednodušeji prokazatelný.
Ing. xxx dotaz: proč se mu odpovídá jen doporučenou poštou a ne digitální? Stojí to peníze a čas.
Starosta Šicha odpověděl stejným způsobem jak na předcházející dotaz Ing. Drábové, tedy rozhodli
jsme tak a navíc tento způsob je pro ÚMČ, při případném sporu, jednodušeji prokazatelný.
Dotaz Ing. xxx: proč se neopraví mostek směrem na Ořešín, hrozí vážné nebezpečí pro veřejnost, a to
nejen směrem z Ořešína, ale i z Jehnic. Starosta Šicha odpovídá, protože mostek směrem na Ořešín
nám nepatří, nemůžeme spravovat za hranicemi správního obvodu MČ Brno – Jehnice.
Ing. xxx, zásadně nesouhlasí s tímto řešením, po mostku chodí zejména obyvatelé Jehnic.
(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).
Vzhledem k tomu, že už nebyly žádné další dotazy a připomínky ze strany občanů ani zastupitelů, ukončil
starosta Šicha dnešní jednání.
Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Zasedání ukončeno dne 29. 6. 2022 v 17.00 hod.
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……………………………………………..

…………………………………………………………….

ověřil: Ing. Milena Otavová.

kontroloval: MUDr. Rinchenbach.

…………………………………………....

…………………………………………………….……….

zapsal: Ing. Karel Fiedler.

Václav Šicha – starosta.

V Brně dne 18. 7. 2022
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