
 
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
 
 Dne 19. 10. 2016 proběhlo 207. 
zasedání zastupitelstva 

– Dr. Rinchenbach požádal 
o prověření, zda je možné umístit 
dopravní značku omezující rychlost 
na 40 km v hodině u školy v obou 
směrech. Jednu za křižovatkou na 
ulice Planinka, Kleštínek ve směru 
na Mokrou Horu a za křižovatkou 
s ulicí Havláskova ve směru do 
Jehnic. 

– Ing. Pekař oznámil 
zastupitelstvu, že dne 12. 11. 2016 

proběhne v šatně školy pohodová 
zábava stárků – odsouhlaseno 
ředitelem školy. 

– pan Milan Pernica požádal 
o prověření oprav polní cesty 
směrem k Dubince a její neustálé 
navyšování, které brání odtoku 
dešťové vody z přilehlých ploch. 

– starosta seznámil zastupitele 
s kompletním finančním 
vyúčtováním za stavbu nové 
mateřské školy včetně všech nutných 
úprav v základní škole po 
vystěhování mateřské školy. 
Celkové náklady činily 
36,614.287,50 Kč, kdy městská část 

ze svého rozpočtu investovala 
2,774.070,50 Kč. 

– starosta a místostarosta 
seznámili zastupitele s návštěvou ZŠ 
Milénova na Lesné, která má 
zavedený systém EDUKIT – školní 
informační systém. Starosta 
a místostarosta seznámili zastupitele 
s tímto systémem. Zastupitelstvo 
doporučuje řediteli školy otestovat 
tento systém a jeho využití tak, aby 
mohl být nabízen rodičům nově 
přijímaných žáků již od školního 
roku 2017–2018. 

– předseda kulturní komise 
poděkoval všem za pomoc při 
organizací Jehnických hodů 2016, 
kdy finanční vyúčtování přednese na 
příštím jednání ZMČ. 

– zastupitelstvo bere na vědomí 
zprávy kontrolního a finančního 
výboru ze dne 5. 10. 2016. 

– zastupitelstvo projednalo 
žádost společnosti EMBRA Correct, 
a.s. o udělení souhlasu s uzavřením 
veřejnoprávních smluv o změně 
stavby před dokončením 
„Rekonstrukce a dostavba areálu 
pivovaru Jehnice“. 
a) Zastupitelstvo nesouhlasí 

s předloženou výkresovou 
dokumentací ze dne 17. 10. 2016 
a s přiloženým průvodním textem 
taktéž ze dne 17. 10. 2016 
z důvodu nesouladu těchto dvou 
dokumentů s půdorysem 
požadovaných změn. 

b) Zastupitelstvo 
nedoporučuje stavebnímu úřadu 
Královo Pole uzavření 
veřejnoprávních smluv na objekty 
SO201, SO202, SO203, SO204 
a SO205 stavby pivovaru tak, jak 
byly předloženy do materiálu dne 
14. 10. 2016. 

c) Zastupitelstvo rozhodlo, že 
společnost EMBRA Correct, a.s. 
předloží do materiálu na příští 
jednání ZMČ Brno-Jehnice 
opravenou výkresovou 
dokumentaci s viditelnými 
výškopisnými kótami a předloží 
příslušné veřejnoprávní smlouvy 
v souladu s touto výkresovou 
dokumentací. 
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– zastupitelstvo schvaluje 
smlouvu na zajištění sjízdnosti 
místních komunikací v zimním 
období mezi MČ Jehnice 
a DVOŘÁK comte, a.s. a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

– zastupitelstvo schvaluje 
smlouvu na zajištění schůdnosti 
chodníků v zimním období mezi MČ 
Jehnice a DVOŘÁK comte, a.s. 
 pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

– zastupitelstvo souhlasí 
s pronájmem malé tělocvičny TJ 
Sokolu Ořešín, schvaluje smlouvu 
o pronájmu a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 

– zastupitelstvo neschvaluje 
finanční příspěvek do fondu Sněmu 
starostů ve výši 1.000,- Kč. 

– zastupitelstvo bere návrh 
pracovní skupiny Sněmu starostů ke 
změně Statutu města Brna na 
vědomí a doporučuje předat tento 
návrh příslušným orgánům 
Statutárního města Brna 
k projednání. 

– zastupitelstvo schvaluje změnu 
smlouvy o dílo – termín plnění mezi 
MČ Brno-Jehnice a společností 
Lenia Brno spol. s r.o. a pověřuje 
starostu podpisem dodatku ke 
smlouvě o dílo, ve kterém bude 
změněn termín plnění z 15. 7. 2016 
na 11. 9. 2016. 

– zastupitelstvo projednalo 
nabídky na opravu místních 
komunikací v MČ Brno-Jehnice, 
osloveny byly společnosti Komfort, 
a.s., Dvořák comte, a.s.,  
Zemako, s.r.o. a PŘEMYSL 
VESELÝ stavební a inženýrská 
činnost s. r. o. a schvaluje nabídku 
od společnosti Dvořák comte, a.s. 
a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo. 

– zastupitelstvo schvaluje návrh 
městské části Brno-Jehnice na MMB 
OŠMT na spádové oblasti Základní 
a mateřské školy Brno, Blanenská 1, 
příspěvková organizace – povinná 
školní docházka dětí do posledního 
ročníku MŠ. 

– zastupitelstvo Jehnice 
projednalo dopis náměstka primátora 
Ing. Kacera o připravovaném 
celoměstském projektu poskytování 
free wi-fi občanům města Brna 
a navrhuje lokalitu na náměstí 3. 
května v Brně-Jehnicích, kde by 
mohl vysílač free wi-fi být umístěn 

na budově úřadu městské části Brno-
Jehnice. 

– zastupitelstvo bere na vědomí 
předložený plán čištění místních 
komunikací, veřejně přístupných 
účelových komunikací v Jehnicích 
(blokové čištění), kdy se toto čištění 
nebude v MČ Brno-Jehnice v roce 
2017 provádět. 

– zastupitelstvo projednalo 
žádost investora Ing. Pjajčíka na akci 
„Sjezd na komunikaci“ na 
p. č. 489/7, k. ú. Jehnice a souhlasí 
se zřízením tohoto sjezdu, tak jak 
byl v žádosti předložen ve výkresové 
dokumentaci. 

– zastupitelstvo rozhodlo 
o finanční podpoře sportovní akci 
Běh o pohár Jehnic – Běh 
17. listopadu ve výši 10.000,-Kč. 

– zastupitelstvo schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/2016. 

– zastupitelstvo schvaluje 
dohodu o centralizovaném zadávání 
nákupu energií na rok 2017 mezi 
MČ Jehnice a Statutárním městem 
Brnem a souhlasí s podpisem 
smlouvy mezi ZŠ a MŠ Brno, 
Blanenská 1 a Statutárním městem 
Brnem za předpokladu, že nebude 
hrozit žádná sankce od stávajících 
dodavatelů energií. 

– zastupitelstvo schvaluje 
finanční příspěvek ve výši 12.100,- 
Kč vč. DPH na koupi nerezového 
stolu sloužícího k přípravě 
doplňkových jídel pro ZŠ a MŠ 
Brno, Blanenská 1. 

– zastupitelstvo souhlasí 
s realizací projektu „Zlepšení 
vzdělávání na Základní a mateřské 
škole Brno, Blanenská 1“ 
z prostředků MŠMT ve výši 
855.092,- Kč. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu na dodávku el. energie 
z rozvodu TSB a.s. – vánoční 
osvětlení 2016. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o reklamě mezi MČ Brno-
Jehnice a společností KOMFORT, 
a.s. 

– zastupitelstvo podporuje 
družební styk mezi městskými 
částmi Brno-Jehnice a Kaunas-
Aleksotas a městská část Brno-
Jehnice je připravena se finančně 
podílet na výdajích na tento družební 
styk v letech 2017 a 2018. 

– zastupitelstvo schvaluje 
finanční příspěvek na úhradu 
autobusu pro delegaci našich občanů 

do Kaunasu – září 2016 ve výši 
49.000,- Kč. 
– zastupitelstvo projednalo smlouvy 
mezi MČ Brno – Jehnice a 
společností Lenia, s.r.o. na 
provádění oprav, revizních zkoušek 
a zkoušek funkčních schopností 
zařízení a přesouvá tento bod na 
příští jednání zastupitelstva. 
 
Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 
23. 11. 2016 v 18:30 hod. na ÚMČ. 
Kulturní akce 2016 
4. 12. 2016 – ROZSVĚCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMKU 
4. 12. 2016 – FARMÁŘSKÉ TRHY 
VSK Univerzita Brno – oddíl 
atletiky, ATLETIKA UNI CZ s.r.o., 
základní škola v Jehnicích a Fakulta 
sportovních studií MU v Brně a 
ÚMČ Brno-Jehnice pořádá ve 
čtvrtek 17. 11. 2016 
BĚH O POHÁR JEHNIC 
– BĚH 17. LISTOPADU 
1. závod Brněnského běžeckého poháru 
2016/2017 
Časový harmonogram: 
Prezentace od 8:00 v budově základní 
školy. 
 8:50 starší žákyně   1500 m 
 9:00 starší žáci  1500 m 
 9:10 mladší žákyně 1000 m 
 9:20 mladší žáci  1000 m 
 9:30 přípravka starší dívky   600 m 
 9:35 přípravka starší hoši   600 m 
 9:40 přípravka mladší dívky 300 m 
 9:45 přípravka mladší hoši 300 m 
 9:50 přípravka nejmladší dívky 300 m 
 9:55 přípravka nejmladší hoši 300 m 
10:00 speciální kategorie 300 m 
10:30 hlavní závod 5 km 5000 m 
11:15 hlavní závod 10 km 10000 m 

Start a cíl všech běhů je 
situován na silnici u parkoviště 
naproti základní škole, tratě běhů 
pak na ulici Havláskova. Žádáme 
tímto spoluobčany z této a přilehlých 
ulic o pochopení a dodržování 
dopravních omezení po celou dobu 
trvání akce. 
Výsledky hlasování 
v místním referendu 
v městské části Brno-Jehnice 

− celkový počet oprávněných osob 
v hlasovacím okrsku zapsaných ve 
výpisu ze seznamu oprávněných 
osob a jeho dodatku 865 

− celkový počet oprávněných osob, 
kterým byly vydány hlasovací lístky 
a úřední obálky 254 

− celkový počet odevzdaných úředních 
obálek 253 



 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2012 
Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice – souhrnné informace 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů 

847 454 53,6 454 445 98,02 

Výsledky hlasování – Obec Brno-Jehnice 

Kandidátní listina Platné hlasy 

čísl
o název celkem v % 

1 Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0 0,00 

2 Občanská demokratická strana 56 12,58 

12 Česká str. sociálně demokrat. 31 6,96 

19 Svoboda a síla 1 0,22 

21 Zelení a Piráti 36 8,08 

23 Starostové pro jižní Moravu 18 4,04 

24 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 60 13,48 

26 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,22 

30 ANO 2011 112 25,16 

37 Komunistická str. Čech a Moravy 25 5,61 

41 Národní demokracie 1 0,22 

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 3 0,67 

45 Moravané 13 2,92 

52 Svobodní a Soukromníci 13 2,92 

67 NE ILEG. IMIGRACI – PEN. PRO LIDI 1 0,22 

69 Konzervativní strana 0 0,00 

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 1 0,22 

75 DSSS – Imigranty, islám nechceme! 9 2,02 

78 Koalice SPD a SPO 7 1,57 

81 SPR - REP. STR. ČECH, MORAVY, SLEZ. 0 0,00 

87 Koalice TOP 09 a „Žít Brno“ 57 12,80 

 

otázka č. 1 „Souhlasíte s tím, aby 
město Brno podniklo bezodkladně 
všechny kroky v samostatné 
působnosti k modernizaci 
železniční stanice „Brno – hlavní 
nádraží“ v dosavadní poloze podél 
ulice Nádražní? 

− celkový počet platných hlasů
 247 

− počet platných hlasů pro A N O
 205 

− počet platných hlasů pro N E
 33 

− počet oprávněných osob, které 
neoznačily křížkem žádnou odpověď
 9 
na otázku a zdržely se tak hlasování 
otázka č. 2 „Souhlasíte s tím, aby 
město Brno podniklo bezodkladně 
všechny kroky v samostatné 
působnosti s cílem prosadit, aby se 
nejlepší řešení modernizace 
železniční stanice „Brno – hlavní 
nádraží“ určilo prostřednictvím 
soustavy otevřených návrhových 
soutěží?“ 

− celkový počet platných hlasů
 247 

− počet platných hlasů pro A N O
 174 

− počet platných hlasů pro N E
 41 

− počet oprávněných osob, které 
neoznačily křížkem žádnou odpověď
 32 
na otázku a zdržely se tak hlasování 
Výhody zápisu modifikace 
manželského majetkového 
režimu do veřejného 
seznamu 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
navážeme na sérii článků věnujících 
se společnému jmění manželů 
a podíváme se na výhody zápisu 
modifikace manželského 
majetkového režimu do Seznamu 
listin o manželském majetkovém 
režimu (dále jen „Seznam“) 
vedeném Notářskou komorou České 
republiky (dále jen „NK ČR“), a to 
ve vztahu k třetím osobám. 
Občanský zákoník říká, že smlouva 
o manželském majetkovém režimu 
se zapíše do Seznamu, je-li to v ní 
ujednáno, jinak na žádost obou 
manželů. Můžou přitom nastat dvě 
situace. 
Situace první: Obsahem smlouvy o 
manželském majetkovém režimu je 
dohoda manželů, že se tato smlouva 
zapíše do Seznamu. Jelikož taková 
smlouva musí být sepsána ve formě 

notářského zápisu, notář, který 
smlouvu sepsal, provede zápis bez 
zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti takové smlouvy. V praxi 
by mělo k zápisu dojít okamžitě po 
uzavření takové smlouvy. Za zápis 
jedné smlouvy manželé zaplatí 200,- 
Kč, plus dalších 200,- Kč jako 
náhradu hotových výdajů NK ČR 
spojených s provozem a správou 
Seznamu, plus případně DPH. 
Celkem tedy 484,- Kč. 
Situace druhá: Manželé sice uzavřeli 
smlouvu o manželském majetkovém 

režimu, avšak neujednali si v ní její 
zápis do Seznamu. Chtějí-li nyní 
manželé zapsat smlouvu do 
Seznamu, musí o to oba požádat. 
Žádá se u notáře, který manželskou 
majetkovou smlouvu sepsal. Notář 
provede zápis bez zbytečného 
odkladu po podání žádosti. Žádají-li 
manželé zápis jedné smlouvy, 
zaplatí za zápis 1000,- Kč, plus 
dalších 200,- Kč jako náhradu 
hotových výdajů NK ČR spojených 
s provozem a správou Seznamu, plus 



 

INZERCE-NEMOVITOSTI 
•       Sháním na koupi dům/chalupu 

k trvalému bydlení, cena do 6 mil. Kč. 
Děkuji. 605 514 210 

•       Hledáme na koupi byt, děkuji za 
nabídku. Volat nebo SMS: 728 945 527 

Přijmeme pracovníky na HPP 
s invalidním důchodem na zkr. úvazek 
pozice strážný, dozor, recepční a 
psovod.  
Nástup dle dohody - PPHspol.s r.o. 
Wurmova 3, Brno, tel. 602 595 682. 

případně DPH. Celkem tedy 1.452,- 
Kč. 
Do Seznamu se zapisují rovněž 
rozhodnutí soudu, kterými soud 
zrušil nebo obnovil společné jmění 
manželů nebo zúžil jeho stávající 
rozsah, anebo změnil manželský 
majetkový režim založený 
rozhodnutím soudu nebo smluvený 
manželský majetkový režim. 
Stejnopis rozhodnutí soudu o 
manželském majetkovém režimu 
v elektronické podobě zasílá NK ČR 
přímo soud a manželé o zápis do 
Seznamu nežádají. Na základě takto 
zaslaného rozhodnutí provede NK 
ČR zápis do Seznamu. 
Vše výše uvedené se týče smluv o 
manželském majetkovém režimu 
uzavřených a soudních rozhodnutí 
vydaných od 01. 01. 2014. 
Pokud máte smlouvu o 
manželském majetkovém režimu 
uzavřenou přede dnem 
01. 01. 2014, k jejímu zápisu do 
Seznamu dojde na základě žádosti 
obou manželů. Zápis provede notář, 
u něhož je taková smlouva uložena. 
Pokud bylo před 01. 01. 2014 
vydáno rozhodnutí soudu o zúžení 
společného jmění manželů a chcete 
toto rozhodnutí zapsat do Seznamu, 
je potřebná písemná žádost jednoho 
z manželů nebo obou manželů. 
K žádosti se připojuje elektronický 
stejnopis rozhodnutí soudu, nebo 
výstup z autorizované konverze 
stejnopisu tohoto rozhodnutí 
z listinné podoby do elektronické 
podoby. Založení takového 
rozhodnutí provede kterýkoliv notář.  
Investice do výše uvedených zápisů 
se vyplatí. Platí totiž, že jsou-li 
smlouva o manželském 
majetkovém režimu nebo 
rozhodnutí soudu o manželském 
majetkovém režimu zapsány 
v Seznamu, manželé se jich mohou 

dovolat vůči třetím osobám, i když 
tyto s jejich obsahem nebyly 
seznámeny. Z tohoto pravidla 
existuje několik zákonných výjimek, 
ale o tom někdy příště. 
S ohledem na dosažení veřejných 
účinků výše popsaných smluv 
a soudních rozhodnutí lze manželům 
doporučit, aby požadovali zápis již 
uzavřených smluv a soudních 
rozhodnutí vydaných před 
01. 01. 2014 do Seznamu. 
Manželům, kteří uvažují o uzavření 
smlouvy o manželském majetkovém 
režimu, lze doporučit, aby přímo 
v takové smlouvě ujednali zápis do 
Seznamu. Tím ušetří takřka 1.000,- 
Kč oproti tomu, kdyby následně 
o zápis do Seznamu požádali. 
Zápis do Seznamu přináší výhodu 
i věřitelům. Ti mohou do Seznamu 
nahlédnout a zjistit, zda manželé 
uzavřeli smlouvu, kterou změnili 
svůj manželský majetkový režim od 
zákonného, nebo zda o tomto 
manželském majetkovém režimu 
bylo rozhodnuto soudem. Cena za 
jedno nahlédnutí  je 30 Kč vč. DPH 
(https://rejstrik.nkcr.cz). Budoucí 
věřitelé tak mohou posoudit bonitu 
svých potenciálních dlužníků. 

Marianna Sušková 
advokátní koncipientka v AK Hubený 

NA LIPCE ZAČÍNAJÍ 
NOVÉ BĚHY KURZŮ PRO 
TVOŘIVÉ 
Pracovat s keramickou hlínou, ušít 
hračku, vyrábět z drátu, plést košíky, 
vyřezat dřevěnou lžičku, vytvořit 
ošatku ze slámy, filcovat – to 
všechno a mnoho dalšího si můžete 
vyzkoušet na Lipce. Kurzy jsou 
vhodné pro každého, kdo chce tvořit, 
hledá inspiraci, aktivní odpočinek 
nebo jen čas a prostor na rukodělnou 
činnost. Na výtvarné a řemeslné 
kurzy se specializuje pracoviště 
Lipová, kde začínají již 5. října.  

Jejich přehled najdete na adrese 
www.lipka.cz/lipova-remeslne-kurzy 
a na všechny se již můžete přihlásit. 
Kromě tradičních kurzů pro dospělé 
Lipka pro letošek připravila tři 
novinky, které potěší rodiče menších 
dětí. První novinkou je cyklus 
Plácání z hlíny, který během roku 
nabízí čtyři středeční odpoledne, 
během nichž mohou tvořit společně 
rodiče s dětmi od 3 let. Témata 
i činnosti vždy budou souviset 
s ročními obdobími, začínáme 5. 
října kurzem Podzimní hrátky s listy.  
Druhou novinkou je tvoření pro 
miminka. V rámci dvou odpolední 
vložíme svou představivost, lásku 
i čas do tvoření s textilem 
a vyrobíme hračky pro nejmenší. 
Tato setkání jsou vhodná především 
pro ty, kdo čekají přírůstek do 
rodiny či do party. 
Třetí novinku uvítají ti, kdo si musí 
výtvarné činnosti odepírat proto, že 
mají příliš malé děti a těžko pro ně 
shánějí hlídání. Těm nabízíme 3 
pondělní řemeslné kurzy 
s hlídáním dětí ve věku od 1,5 do 4 
let. Začínáme 14. listopadu, kdy 
budeme filcovat šperky a jiné 
drobnosti, třeba kytky, dredy a další 
ozdoby do vlasů anebo přívěsky na 
klíče/batohy. 
A jestli už začínáte pomalu 
přemýšlet nad Vánocemi, tak 
s rukodělnými kurzy můžete své 
blízké potěšit hned dvojím 
způsobem: vlastnoručně vyrobeným 
dárkem anebo originálním 
dárkovým poukazem na vybraný 
tvořivý kurz. Ten vám ráda vystaví 
Pavlína Veselá 
(pavlina.vesela@lipka.cz, 543 211  
264). 

Ing. Veronika Neckařová 
Lipka – školské zařízení pro environmentální 

vzdělávání 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Městská část Brno-Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava 
Menšíková, Prof. Karel Stránský, Václav Šicha, Ing. arch. Jan Vodička. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, 
tel.: 541 237 425, fax.: 541 237 157, IČO 00225983, e-mail: info@brno-jehnice.cz. www.brno-jehnice.cz. Vychází 4× ročně. Příloha 12× ročně. 
Číslo 10 vydáno dne 27. 10. 2016 v Brně. Sazba a tisk redakce. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179 

http://www.lipka.cz/lipova-remeslne-kurzy
mailto:pavlina.vesela@lipka.cz
http://www.brno-jehnice.cz/

	Říjen
	Volby do zastupitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2012

