
Zápis z 234. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 28. 2. 2019 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven 

 

1) Starosta navrhl jako ověřovatele MUDr. Rychnovského a jako kontrolora Bc. 

Krinčeva. Bc. Krinčev ale odmítl funkci kontrolora zápisu přijmout. Starosta tedy 

navrhuje jako kontrolora Ing. Hudce. 

      Usnesení : ZMČ Brno – Jehnice schvaluje : Zapisovatele – Mgr. Jedličku         

                                       Ověřovatele -  Dr. Rychnovského  

                                                                                   Kontrolora –  Ing. Hudce 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta navrhl doplnění programu o bod: 

 

16. Pověření starosty vyhotovením a rozesláním poptávek na výkon TDI a AD na akci 

„Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ a poptávek oprav ostatních komunikací na 

p.č. 801/2 (za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 728/1 (u ţelezniční zastávky Jehnice) 

17. Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek 

s doporučením pro ZMČ Brno – Jehnice na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ 

Blanenská 1“ a poptávek oprav ostatních komunikací na p.č. 801/2 (za hřbitovem) a 

p.č. 724/1 a 728/1 (u ţelezniční zastávky Jehnice) 

18. Projednání ţádosti MČ Brno – Ořešín o souhlas se změnou termínu konání Letní 

noci v Rakovcích 

19. Projednání Ţádosti ing. ??????? o prodlouţení pronájmu části budovy (tělocvična) 

do 31. 3. 2019 a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části budov 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta navrhl přejmenování bodu č. 13 programu jednání ZMČ Brno – Jehnice na: 

 

13. Projednání přebytku hospodaření za rok 2018 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta dal hlasovat o programu jako celku:  

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 

2. Připomínky občanů  

3. Kontrola bodů z minulého zápisu 

4. Zpráva starosty 

5. Zprávy z výborů a komisí 

6. Projednání Smlouvy o úpravě komunikace a chodníku na ul. Kleštínek 

7. Projednání návrhu textu zpětvzetí odvolání  proti  dodatečnému povolení stavby 

„Objekt SO 203-budova A3 a objekt SO 204 – budova A4 na pozemku p.č. 22/1 k.ú. 

Jehnice, včetně jejich propojení na stavbě Rekonstrukce a dostavba areálu Pivovaru 

Jehnice 

8. Projednání ţádosti pana ????? na výkup pozemku p.č. 749/1 o výměře 31m2 



9. Projednání ţádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání společného 

územního a stavebního povolení na stavbu RD na ul. ?????? 

10. Projednání ţádosti ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, p.o. o povolení přijetí daru ve výši 

5.000,-Kč. 

11. Projednání Objednávky na provedení archeologického dohledu při stavbě Rozšíření 

hřbitova v Jehnicích na částku 4.000,-Kč+DPH 

12. Projednání Dodatku č. 6 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Brno, Blanenská1, p.o.  

13. Projednání přebytku hospodaření za rok 2018 

14. Delegace starosty MČ Brno – Jehnice do Výboru Svazu měst a obcí České republiky 

15. Pozvání občanů města Kaunas, Litva v roce 2019 

16. Pověření starosty vyhotovením a rozesláním poptávek na výkon TDI a AD na akci 

„Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ a poptávek oprav ostatních komunikací na p.č. 

801/2 (za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 728/1 (u ţelezniční zastávky Jehnice) 

17. Jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek 

s doporučením pro ZMČ Brno – Jehnice na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 

1“ a poptávek oprav ostatních komunikací na p.č. 801/2 (za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 

728/1 (u ţelezniční zastávky Jehnice) 

18. Projednání ţádosti MČ Brno – Ořešín o souhlas se změnou termínu konání Letní noci 

v Rakovcích 

19. Projednání Ţádosti ing. ????? o prodlouţení pronájmu části budovy (tělocvična) do 31. 

3. 2019 a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části budov 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 

 

2) Starosta k veřejnému projednání návrhů  staveb hasičské zbrojnice, společenského centra a 

a zástavby v pivovaru dne 27.2. : – byly doručeny písemné připomínky občanů, na které  bude 

písemně odpovězeno. 

 

Dr. Rinchenbach – zanesené vpusti na ul. Lelekovická 

Ing. Hudec – zanesené vpusti na ul. Meziboří 

 

Vpusti budou vyčištěny v rámci úklidu po zimě. 

 

Dr. Rychnovský – na ul. Planinka a Kleštínek u garáţí a na ul. Pod vrškem u zadního vchodu 

do nové MŠ nalezeny lahve od alkoholu a podezřelé sáčky  s pravděpodobnými  zbytky drog.  

 

Zastupitelstvo pověřuje tajemníka, aby tuto skutečnost oznámil MP Brno a PČR a dohodl 

pravidelnou kontrolu těchto inkriminovaných míst. 

 

Zastupitelstvo pověřuje Redakční radu, aby v březnovém vydání Jehnických listů byl 

uveřejněn článek s upozorněním rodičům na problém mládeţe s alkoholem a drogami. 

 

Paní ????? – dotaz  na prodej pozemku p.č. 516 k.ú. Jehnice ve vlastnictví SMB informace 

z řízení na KN , proč má být prodán celý pozemek p.č. 516 do soukromého vlastnictví. Bylo 

vysvětleno, ţe ZMČ Brno – Jehnice souhlasilo pouze s prodejem části pozemku p.č. 516 k.ú. 

Jehnice z důvodu vybudování příjezdové cesty k nemovitosti. (viz. zápis z 211 zasedání ZMČ 

Brno – Jehnice ze dne 1. 3. 2017). Jedná se pouze o část  pozemku oddělenou novým 

oddělovacím  GP – příjezdovou komunikaci k RD , ne o celý pozemek.  

 

3) Vše splněno 



 

4) Starosta - seznámil zastupitele s pokračující stavbou rozšíření hřbitova. 

- v pondělí 4. 3. 2019 začne SHMB kácet na hřbitově túje ,které poškozují svými           

kořeny  obruby  hrobů, jeden smrk a jednu  náletovou  třešeň. 

- Dojde k přesunutí a opravě centrálního kříţe, kdy MČ Jehnice poptala 

restaurátory, ale objednávat a hradit tuto opravu bude SHMB. 

- SHMB opraví na své náklady hroby poničené kořeny stromů, v roce 2019 však 

nemá v rozpočtu  finanční prostředky na  tuto opravu. MČ Brno – Jehnice  

opravy uhradí ze svého rozpočtu a uzavře smlouvu se SHMB, která jí to bude 

plně refundovat  v roce 2020 . 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s objednáním a úhradou oprav 

poničených hrobů kořeny stromů na hřbitově v Brně – Jehnicích v roce 2019. Zastupitelstvo 

MČ Brno – Jehnice souhlasí s uzavřením smlouvy mezi MČ Brno – Jehnice a SHMB o 

úhradě částky za opravu hrobů poničených kořeny stromů v roce 2020. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

5)  

A) Prof. Svoboda za Redakční radu Jehnických listů: 

 

- Seznámil zastupitele s první schůzí Redakční rady JL 

- Seznámil zastupitele se jmenováním redakce JL:  

šéfredaktor - Ing. Ivo Pekař 

redakce – PhDr. Miroslava Menšíková, Ing. Arch. Jan Vodička, Lenka Čuprová 

 

 Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí. 

 

- Redakční rada navrhla měsíční odměnu šéfredaktorovi ve výši 3.000,-Kč/měsíc 

na základě uzavření dohody o provedení práce 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje odměnu ve výši 3.000,-Kč 

měsíčně šéfredaktorovi Jehnických listů, která bude vyplácena na základě dohody o provedení 

práce a pověřuje starostu podpisem této dohody.      

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

- na konci hodnoceného období můţe RR navrhnout šéfredaktorovi ještě odměnu 

jednorázovou. 

- redaktoři nebudou dostávat pravidelně ţádnou odměnu za svoji práci, ale budou 

finančně ohodnoceni na závěr hodnoceného období v souladu s návrhem 

šéfredaktora a finančními moţnostmi zastupitelstva. 

 

 

B) pan Milan Pernica za Kulturní komisi – navrhuje nové členy Komise pro kulturu, sport a 

spolupráci s dobrovolnými organizacemi a to: 

- Ondřej Morávek 

- Miloš Vávra 

- Ivana Hudcová ml. 

- Petr Procházka ml. 



 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nové členy Komise pro kulturu, 

sport a spolupráci s dobrovolnými organizacemi a to:  

- Ondřej Morávek 

- Miloš Vávra 

- Ivana Hudcová ml. 

- Petr Procházka ml. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

C) Starosta seznámil zastupitele s dotazem MMB, odboru kultury, zda MČ Brno – Jehnice 

bude pořádat kulturní akce, které se tento rok budou nějakým způsobem dotýkat roku 1969 a 

(především) roku 1989. V loňském roce se připomínaly akce týkající se tzv. „osmičkových“ 

milníků našich dějin a pro letošek je zájem o jednotné celobrněnské prezentování kulturních 

akcí týkajících se právě těchto dvou „devítkových“ (1969 a 1989) milníků pod společnou 

hlavičkou/značkou. 

Tento dotaz bude předmětem jednání Komise pro kulturu, sport a spolupráci s dobrovolnými 

organizacemi a následně  ZMČ. 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvu o úpravě komunikace a chodníku 

na ul. Kleštínek mezi Společností EMBRA Correct, a.s. a Statutárním městem Brnem, 

městskou částí Brno – Jehnice. 

V úvodu projednávání tohoto bodu zastupitel Bc. Krinčev vystoupil s tím, ţe Dr. Rinchenbach 

je podle jeho názoru v tomto bodě ve střetu zájmů. Dr. Rinchenbach uvedl, ţe se necítí být  

v ţádném  střetu zájmů a nevidí ani důvod, pro takovýto střet zájmů, či podjatost. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Smlouvu o úpravě komunikace 

a chodníku na ul. Kleštínek mezi společností EMBRA Correct, a.s. a Statutárním městem 

Brnem, městskou částí Brno – Jehnice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta seznámil zastupitele s informací, ţe došlo k podpisu smlouvy o svěřenectví mezi 

společností EMBRA Correct, a.s. (sloţitel), advokátkou JUDr. Lenkou Štěpánkovou (advokát) 

a MČ Brno – Jehnice (oprávněný), ve které se společnost EMBRA Correct, a.s. zavázala 

uhradit 2,4 mil. Kč do advokátní úschovy. Advokátka JUDr. Lenka Štěpánková oznámila MČ 

Brno – Jehnice, ţe dne 11. 2. 2019 byly finanční prostředky uhrazeny na úschovný účet. 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh textu o zpětvzetí odvolání  proti  

dodatečnému povolení stavby „Objekt SO 203-budova A3 a objekt SO 204 – budova A4 na 

pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich propojení na stavbě Rekonstrukce a dostavba 

areálu Pivovaru Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje text zpětvzetí odvolání proti 

dodatečnému povolení stavby „Objekt SO 203-budova A3 a objekt SO 204 – budova A4 na 

pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich propojení na stavbě Rekonstrukce a dostavba 

areálu Pivovaru Jehnice a pověřuje starostu podpisem a podáním zpětvzetí odvolání proti  

dodatečnému povolení stavby „Objekt SO 203-budova A3 a objekt SO 204 – budova A4 na 



pozemku p.č. 22/1 k.ú. Jehnice, včetně jejich propojení na stavbě Rekonstrukce a dostavba 

areálu Pivovaru Jehnice. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost pana ?????? na výkup pozemku p.č. 

749/1 o výměře 31m2. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodejem pozemku p.č. 749/1 o 

výměře 31m2 panu ????????. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o vyjádření k projektové dokumentaci 

pro vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu RD na ul. ????? na 

pozemcích p.č. ????????? všechny k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s projektovou dokumentací pro 

vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu RD na ul. ????? na pozemcích 

p.č. ????????? všechny k.ú. Jehnice. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, p.o.  

o povolení přijetí daru ve výši 5.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s přijetím daru ve výši 5.000,-Kč. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti,  hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Objednávku na provedení archeologického 

dohledu při stavbě Rozšíření hřbitova v Jehnicích na částku 4.000,-Kč+DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Objednávku na provedení 

archeologického dohledu při stavbě Rozšíření hřbitova v Jehnicích na částku 4.000,-Kč+DPH. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Dodatek č. 6 ke zřizovací listině ZŠ a MŠ 

Brno, Blanenská1, p.o.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

ZŠ a MŠ Brno, Blanenská1, p.o. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo přebytek hospodaření za rok 2018 MČ Brno 

- Jehnice 

Zastupitelstvo bere informaci o přebytku hospodaření ve výši 482.971,39 Kč na vědomí 

 



Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo delegování starosty MČ Brno – Jehnice 

pana Václava Šichy do Výboru Svazu měst a obcí České republiky a to do výboru městských 

částí a obvodů. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice deleguje starostu MČ Brno – Jehnice 

pana Václava Šichu do Výboru Svazu měst a obcí České republiky a to do výboru městských 

částí a obvodů. 

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návštěvu občanů města Kaunasu z  Litvy 

v roce 2019. Starosta seznámil zastupitele, ţe v letošním roce (červen) přijede na návštěvu 

Jehnic delegace z města Kaunasu, městské části Alexotas. Poţádal zastupitelstvo o uvolnění 

částky 250.000,-Kč na úhradu nákladů. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku ve výši 250.000,-Kč na 

úhradu nákladů spojených s návštěvou občanů města Kaunas, městské části Alexotas 

v Jehnicích. V následné diskusi zastupitelstvo pověřilo starostu jednáním , aby  pro příští 

výměnné pobyty občanů byla nastavena výrazněji  niţší kvóta /současná je 35 osob/, kvůli  

sníţení nákladů na tyto  akce. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo pověření starosty vyhotovením a rozesláním 

poptávek na výkon TDI a AD na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ a poptávek 

oprav ostatních komunikací na p.č. 801/2 (za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 728/1 (u ţelezniční 

zastávky Jehnice) 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu vyhotovením a 

rozesláním poptávek na výkon TDI a AD na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ a 

poptávek oprav ostatních komunikací na p.č. 801/2 (za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 728/1 (u 

ţelezniční zastávky Jehnice) 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo jmenování komise pro otevírání obálek 

s nabídkami, kontrolu a vyhodnocení nabídek s doporučením pro ZMČ Brno – Jehnice na akci 

„Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ a poptávek oprav ostatních komunikací na p.č. 801/2 

(za hřbitovem) a p.č. 724/1 a 728/1 (u ţelezniční zastávky Jehnice). 

 

Dr. Rinchenbach navrhl, aby komise pro otevírání obálek s nabídkami, kontrolu a 

vyhodnocení nabídek s doporučením pro ZMČ Brno – Jehnice na akci „Rekonstrukce střechy 

ZŠ Blanenská 1“ a poptávek oprav ostatních komunikací na p.č. 801/2 (za hřbitovem) a p.č. 

724/1 a 728/1 (u ţelezniční zastávky Jehnice) nebyla ustanovena a aby obálky s nabídkami na 

jednotlivé akce byly otevřeny na jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice, kde dojde 

současně k jejich  vyhodnocení . 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdrţel, (tento návrh byl přijat)  



 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost MČ Brno – Ořešín o souhlas se 

změnou termínu konání Letní noci v Rakovcích. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se změnou termínu konání Letní 

noci v Rakovcích a to na: 

 

Stanovené případy 
Termín 
v noci z–na 
pátku na sobotu 

Vymezení doby 
nočního klidu 

Určené území, na kterém 
je doba nočního klidu 
vymezena odlišně od 
zákonné úpravy 

Letní noc v Rakovcích 
(pátek 28.6.2019) 28.6.-29.6.2019 od 2:00 do 6:00 hod. 

území MČ Brno-Ořešín a 
MČ Brno-Jehnice 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ing. ????? o prodlouţení pronájmu 

části budovy (tělocvična) do 31. 3. 2019 a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu části 

budov 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodlouţením pronájmu části 

budovy (tělocvična) do 31. 3. 2019 a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu části 

budov. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

Zasedání ukončeno ve 19:40 hod. 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice navrţeno na 21. 3. 2019  v 18:30 hod. 

v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

V Brně dne 1. 3. 2019 

 

Ověřil……………..………….……       Kontroloval ……………………………….  

 

 

Zapsal ………….…….…………….             Starosta ………………………………….. 

 


