Zápis z 247. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 25. 6. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 5 členů
Starosta navrhl:
Zapisovatel – Mgr. Jedlička
Kontrola – Ing. Hudec
Ověřovatel – Ing. Otavová
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se hlasů zdrželo, (tento návrh byl přijat)
Na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel Bc. Kamil Krinčev - počet přítomných
zastupitelů 6
Bc. K. Krinčev oznámil, že ze zasedání bude pořizován zvukový
a obrazový záznam. Starosta uvedl, že jedná protiprávně, jelikož zasedání zastupitelstva již
bylo zahájeno. Následně pan Bc. K. Krinčev uvedl, že může oznámit pořizování záznamu i
v průběhu konání zasedání zastupitelstva a tento záznam byl pořízen.
Starosta navrhuje technickou opravu bodu 6 – chyba v psaní původně p.č. 1004/2 nově 1044/2
Dále starosta navrhl doplnit program jednání o body:
1. Projednání žádosti společnosti EMBRA Correct, a.s. o uzavření dodatku ke smlouvě o
úpravě komunikace a chodníku ze dne 15. 3. 2019 – prodloužení sjednaného termínu
plnění 15.9.2020 na termín 15.3.2021 z důvodu omezení způsobeného koronavirovou
nákazou.
2. Projednání žádosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice, z.s. o finanční podporu ve
výši 10.000,-Kč na organizaci dětské letní párty v Jehnicích v termínu 11. 9. 2020
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
Starosta dal hlasovat o programu jako celku

Program:
Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu schválení programu
Připomínky občanů
Kontrola bodů z minulého zápisu
Zpráva starosty
Zprávy z výborů a komisí
Projednání žádosti ???? o prodej popř. pronájem p.č. 1044/2 k.ú. Jehnice o výměře
37m2
7. Projednání Usnesení ZMB – žádost o prominutí místního poplatku z moci úřední
8. Projednání žádosti p. Miroslava Čady o prominutí místního poplatku za užívání
veřejného prostranství
1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. Projednání žádosti Mgr. Stanislava Zechmeistera o prominutí místního poplatku za
užívání veřejného prostranství
10. Projednání žádosti Mgr. Stanislava Zechmeistera o prominutí úhrady měsíčního
nájemného od 14. 3. 2020 do doby zrušení mimořádného opatření na uzavření
restaurací a žádosti o účtování vodného a stočného v tomto období ve výši 50% ze
skutečné spotřeby
11. Projednání žádosti Spolku za kulturní Jehnice o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve
výši 18.000,-Kč
12. Projednání návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2001 Statut města Brna
v platném znění
13. Projednání Závěrečného účtu MČ Brno – Jehnice za rok 2019
14. Projednání Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ
Brno – Jehnice za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
15. Výběr dodavatele dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice
16. Projednání žádosti ??? a ??? o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 821/1 k.ú.
Jehnice o výměře 31 m2
17. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020
18. Projednání žádosti společnosti EMBRA Correct, a.s o uzavření dodatku ke smlouvě o
úpravě komunikace a chodníku ze dne 15. 3. 2019 – prodloužení sjednaného termínu
plnění 15.9.2020 na termín 15.3.2021 z důvodu omezení způsobenou koronavirovou
nákazou.
19. Projednání žádosti Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice, z.s. o finanční podporu ve
výši 10.000,-Kč na organizaci dětské letní párty v Jehnicích v termínu 11. 9. 2020
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (navržený program byl schválen)
Starosta navrhuje projednat bod 19. programu za bodem 11. programu
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (navržený program byl schválen)
Na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel prof. Svoboda - počet přítomných zastupitelů 7
2) Paní ???
– proškolení na defibrilátor – zajistí Ing. Hudec
– nádoby na psí exkrementy - bude odpovězeno současně s bodem 12
- na co se využívají poplatky ze psů – tyto finanční prostředky jsou zapojeny do
rozpočtu MČ
- využití dešťové vody ze střechy budovy ÚMČ na zalévání - umístění sběrné nádoby
pod okap – bude prověřeno
Dr. Rychnovský – odvézt obrubník z ul. Pod Vrškem u zadního vjezdu k MŠ
Paní ??? – dotazy ohledně výstavby chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi, parkování
u ZŠ, rychlost na ul. Blanenská mezi Mokrou Horou a Jehnicemi
Pan ???
Dotaz: Co bylo rozpočtové opatření č. 1, čeho se týká, jaká byla jeho finanční hodnota,
kde najdu zápis o jeho projednání a hlasování.
Odpověď: Hlasování najdete v minulém zápise ze ZMČ Brno – Jehnice, není možné si
pamatovat zpětně jeho finanční hodnotu a čeho se týkalo. Toto rozpočtové opatření bylo

okomentováno na minulém konání zastupitelstva. Doporučujeme, abyste shlédl záznam
zasedání, které zastupitel Bc. Krinčev pravidelně pořizuje a zveřejňuje na youtube.
Dotaz: Čeho se týká rozpočtové opatření č. 2.
Odpověď: Bude veřejně okomentováno v bodě 17 tohoto zasedání
Dotaz: V období mezi 26. 2. a 7. 5. se změnila pravidla pro GDPR?
Odpověď. Ne nezměnila.
Dotaz: Bylo zrušeno nařízení vlády?
Odpověď: Nevíme, jaké máte na mysli.
Dotaz: Jestliže ne, proč jsou zásadní změny v zápisech ze zastupitelstva?
Odpověď: Nevíme jaké
Dotaz: Na co máme smluvní zmocněnkyni pro GDPR?
Odpověď: Povinnost ze směrnice EU
Pan ??? – zeleň v komunikaci na ul. Sousední – zadána studie na odstranění silniční
zeleně, poté budou osloveni všichni majitelé nemovitostí na ul. Sousední k vyjádření.
Následně pokud bude souhlas všech majitelů přilehlých nemovitostí, požádá MČ MMB
OD o zpracování PD a o úpravu této komunikace.
Pan ???
Dotaz: Nebylo vyhlášeno v místním rozhlase zasedání ZMČ
Odpověď: Bylo vyhlášeno dne 18. 6. 2020
Dotaz: Stěžovali si mně někteří občané, že hlasatel hlásí data, která nekorespondují se dny
v týdnu pro toto datum
Odpověď: MČ nechápe, proč si občané stěžují panu ???, který není žádný představitel MČ
a není ani zastupitel. Pokud občané mají připomínky k hlášení, nechť se obrátí přímo na
MČ nebo na ÚMČ Brno – Jehnice. Hlasatel nemá povinnost kontrolovat, zda data sedí
s dny v týdnu, hlásí to, co je předáno MČ nebo ÚMČ na hlášení. Nesmí vyhlásit nic o své
vůli.
3) Zastupitel Bc. Krinčev podal námitky k zápisu z 246. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice
ze dne 7. 5. 2020 – tyto jeho námitky budou předmětem příštího jednání zastupitelstva
MČ Brno – Jehnice.
4)
A) Konečné náklady MČ Brno – Jehnice, které byly vynaloženy s ohledem na
pandemii COVID-19 (roušky, dezinfekce, nádoby na dezinfekci, zvýšený příplatek
na obědy pro důchodce)- předpokládané náklady 67.854,52Kč
B) MČ Brno - Jehnice ve spolupráci s OD MMB, BKOM, a.s. a SUS JMK zamezilo
průjezd kamionů nad 11t přes MČ Brno - Jehnice
C) Nakladatelství CBS ze Zlína nabídlo naší MČ turistické mapy v cenovém rozpětí
od 9.690,-Kč – 13.900,-Kč bez DPH dle typu a zpracování
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pořízením turistické
mapy, která by byla umístěna na Náměstí 3. května v Jehnicích.
Hlasování: 3 hlasy pro, 0 hlasů proti, 4 hlasy se zdržely, (tento návrh nebyl přijat)

D) Společnost Tap-Art, spol. s r.o. požádala o souhlas s konáním tanečního
vystoupení taneční školy na Náměstí 3. května v Jehnicích dne 25. 6. 2020.
Starosta tento souhlas udělil.
E) Byly zaměřeny pozemky na směnu mezi městem Brnem a panem ???, tato směna
byla odsouhlasena již na 242. zasedáním ZMČ Brno – Jehnice, kdy celková
výměra parcely p.č. 520/1po zaměření geodetem je 1.521m2.
F) Dne 6. 2. 2021 se bude konat II. Obecní ples
G) Starosta okomentoval některé články z posledního vydání Jehnických listů, pisatel si
opět plete SDH a JPO.
5)
a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo zprávu Finančního výboru MČ Brno –
Jehnice.
Dotaz Bc. Krinčev – proč je podepsán jen jedním členem výboru
Odpověď: Bohužel pan ing. Padyšák se ze zasedání Finančního výboru MČ Brno – Jehnice
dodatečně omluvil. Pan ing. Svirák se tohoto zasedání, kde nedošlo k žádné kolizi, účastnil,
ale do dnešního dne zápis nepřišel podepsat i přes skutečnost, že byl opakovaně k tomuto
kroku vyzván. Zároveň nepředložil žádné připomínky ani důvody, které by vysvětlovaly jeho
chování.
Zastupitelstvo bere zprávu Finančního výboru na vědomí
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel
b) Předseda Kulturní komise předložil zastupitelstvu zprávu, ve které navrhuje, aby ZMČ
Brno – Jehnice podpořilo variantu b) ze zaslaného materiálu „Aktualizace postupu při
poskytování transferů městským částem z rozpočtu města Brna na pořádání kulturních
akcí“ s tím, že pokud by se podařilo plánované akce uskutečnit v letošním roce, tak by
přidělené finanční prostředky vyly použity a vyúčtovány letos.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje variantu b) ze zaslaného
materiálu „Aktualizace postupu při poskytování transferů městským částem z rozpočtu města
Brna na pořádání kulturních akcí“ s tím, že pokud by se podařilo plánované akce uskutečnit
v letošním roce, tak by přidělené finanční prostředky vyly použity a vyúčtovány letos.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
c) Předseda Kulturní komise navrhl prodloužit termín podání přihlášek na akci Vítání
občánků do 31. 8. 2020 z důvodu malého počtu přihlášek (ke dni konání ZMČ celkem
6 přihlášek), s tím, že pokud dojde k navýšení přihlášek alespoň na 8, termín konání
Vítání občanků by byl 12. 9. 2020, jinak by se akce přesunula do roku 2021.
Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, 1 nehlasoval (tento návrh byl přijat)

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost ??? o prodej popř. pronájem p.č.
1044/2 k.ú. Jehnice o výměře 37m2
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodejem popř. pronájem p.č.
1044/2 k.ú. Jehnice o výměře 37m2 panu ???
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
Zastupitelstvo projednalo body 7), 8), 9) najednou a hlasovalo o těchto bodech v jednom
hlasování za všechny tyto body.
7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Usnesení ZMB – žádost o prominutí
místního poplatku z moci úřední
8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost p. Miroslava Čady o prominutí
místního poplatku za užívání veřejného prostranství
9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost Mgr. Stanislava Zechmeistera o
prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s Usnesením ZMB – žádost o
prominutí místního poplatku z moci úřední, Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí
s prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství panu Miroslavu Čadovi,
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prominutím místního poplatku za užívání
veřejného prostranství panu Mgr. Stanislavu Zechmeisterovi.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost Mgr. Stanislava Zechmeistera o
prominutí úhrady měsíčního nájemného od 14. 3. 2020 do doby zrušení mimořádného
opatření na uzavření restaurací a žádosti o účtování vodného a stočného v tomto
období ve výši 50% ze skutečné spotřeby
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se snížením měsíčního
nájemného za nebytové prostory dle podmínek poskytnutí dotace z MPO, pokud bude o tento
dotační titul ze strany Mgr. Stanislava Zechmeistera požádáno.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlas se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s vyúčtováním vodného a
stočného za období od 14. 3. 2020 do doby zrušení mimořádného opatření (uzavření
provozoven stravování) ve výši 50% z celkové fakturace (jedná se o 16m3).
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádosti Spolku za kulturní Jehnice o
poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 18.000,-Kč a to:
A) akce letní piknik - sousedské setkání občanů Jehnic na některém z veřejných prostorů
(park, zámecká zahrada...) předpokládané výdaje cca 3 000,- Kč
Termín: červenec - srpen 2020

B) indiánský podzim - orientačně poznávací běh Jehnicemi nejen pro děti, ale i celé
rodiny a přátele, předpokládané výdaje cca 3 500,- Kč
Termín : září – říjen 2020 cca
C) průběžná péče o květiny na náměstí – osazení závěsných truhlíků, úprava a výsadba
zanedbaných záhonů a vzpomínková výzdoba k památníku padlým spoluobčanům
předpokládané výdaje cca 8 500,-Kč (největší položku tvoří jednorázový prvotní výdaj na
zajištění kvalitního a zejména bezpečného uchycení truhlíků na zábradlí)
D) adventní koncert – 2. ročník úspěšné akce bychom letos rády zorganizovaly v
součinnosti s kulturní komisí s tím, že zajistíme přípravu a organizaci koncertu
předpokládané výdaje cca 3 000,- Kč Termín: prosinec 2020
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částky:
A) akce letní piknik - sousedské setkání občanů Jehnic na některém z veřejných prostorů
(park, zámecká zahrada...) předpokládané výdaje cca 3 000,- Kč
Termín: červenec - srpen 2020
Hlasování: 2 hlasů pro, 0 hlasů proti, 5 hlasů se zdrželo, (tento návrh nebyl přijat)
B) indiánský podzim - orientačně poznávací běh Jehnicemi nejen pro děti, ale i celé
rodiny a přátele, předpokládané výdaje cca 3 500,- Kč
Termín : září – říjen 2020
Hlasování: 4 hlasů pro, 0 hlasů proti, 3 hlasy se zdržely, (tento návrh byl přijat)
C) průběžná péče o květiny na náměstí – osazení závěsných truhlíků, úprava a výsadba
zanedbaných záhonů a vzpomínková výzdoba k památníku padlým spoluobčanům
předpokládané výdaje cca 8 500,-Kč (největší položku tvoří jednorázový prvotní výdaj
na zajištění kvalitního a zejména bezpečného uchycení truhlíků na zábradlí)
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
D) adventní koncert – 2.ročník úspěšné akce bychom letos rády zorganizovaly
v součinnosti s kulturní komisí s tím, že zajistíme přípravu a organizaci koncertu
předpokládané výdaje cca 3 000,- Kč Termín: prosinec 2020
Hlasování: 3 hlasů pro, 0 hlasů proti, 4 hlasy se zdržely, (tento návrh nebyl přijat)
Kulturní akci Adventní koncert bude organizovat Kulturní komise Městské části Brno –
Jehnice.
12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV, kterým se mění a doplňuje
OZV č. 20/2001 Statut města Brna v platném znění. Tato změna se týká zrušení článku
76 odst. 10a Statutu města Brna. Starostové všech městských částí na Sněmu starostů
s tímto vyjádřili nesouhlas, ale podpořili návrh, že čl. 76 odst. 10a Statutu města Brna
se v roce 2021 nepoužije, ale zůstane nadále jeho součástí. Současně bylo městem
Brnem na Sněmu starostů městských částí sděleno, že v příštím roce nedojde
k navýšení finančních příspěvků od města Brna a starostové byli vyzváni, aby

nevydávali finanční prostředky na zbytné věci. V případě naší městské části se to týká
např. nákupu odpadkových košů na psí exkrementy.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje text čl. 76 odst. 10a následně:
Ustanovení článku 76 odst. 10a tohoto Statutu se nepoužije pro stanovení objemu finančních
prostředků postoupených do rozpočtu městské části dle čl. 76 odst. 8 až 10a tohoto Statutu pro
rok 2021.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Závěrečný účet MČ Brno – Jehnice za
rok 2019.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Závěrečný účet MČ Brno –
Jehnice za rok 2019.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Brno – Jehnice za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice Zprávu nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření MČ Brno – Jehnice za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bere na
vědomí.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
15) Zastupitelstvu MČ Brno – Jehnice byly předloženy nabídky na dodavatele na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice a to:
1. MotoTrade VM s.r.o., nabídnutá cena bez DPH
nabídnutá cena včetně DPH

817.019,83Kč
988.594,00Kč

2. Auto Trutnov s.r.o., nabídnutá cena bez DPH
nabídnutá cena včetně DPH

811.333,-Kč
981.713,-Kč

3. CARent, a.s., nabídnutá cena bez DPH
nabídnutá cena včetně DPH

802.416,-Kč
970.924,-Kč

Současně s těmito nabídkami byl zastupitelstvu předložen zápis Komise pro otevírání obálek
a doporučení dodavatele na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice.
Komise pro otevírání obálek a doporučení dodavatele na pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Brno – Jehnice doporučila ZMČ Brno – Jehnice schválit nabídku na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice od společnosti CARent, a.s., se sídlem
Bělohorská 46, 636 00 Brno, IČ: 63485885 za nabídnutou cenu 970.924,-Kč včetně DPH jako
nabídku s cenou nejnižší.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku od společnosti CARent,
a.s., se sídlem Bělohorská 46, 636 00 Brno, IČ: 63485885 za cenu 970.924,-Kč včetně DPH
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice. Zastupitelstvo MČ Brno –
Jehnice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu podpisem smlouvy na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost ??? a ??? o souhlas s prodejem
části pozemku p.č. 821/1 k.ú. Jehnice o výměře 31 m2
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přesouvá tento bod na příští jednání
zastupitelstva, žadatel doplní geodetické zaměření návrhu
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 2/2020. Tajemník
ÚMČ Brno – Jehnice navrhl rozšíření tohoto rozpočtového opatření o body:
A) Příspěvek Spolku za kulturní Jehnice ve výši 12.000,-Kč
B) Příspěvek Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice, z.s. ve výši 10.000,-Kč
C) Finanční prostředky na výše uvedené akce budou financovány z položky přebytek
hospodaření minulých let.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozšíření rozpočtového opatření
č. 2/2020 o
A) Příspěvek Spolku za kulturní Jehnice ve výši 12.000,-Kč
B) Příspěvek Sdružení rodičů při ZŠ Brno – Jehnice, z.s. ve výši 10.000,-Kč
C) Finanční prostředky na výše uvedené akce budou financovány z položky přebytek
hospodaření minulých let.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost společnosti EMBRA Correct, a.s
o uzavření dodatku ke smlouvě o úpravě komunikace a chodníku ze dne 15. 3. 2019 –
prodloužení sjednaného termínu plnění 15.9.2020 na termín 15.3.2021 z důvodu
omezení způsobeného koronavirovou nákazou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě
o úpravě komunikace a chodníku ze dne 15. 3. 2019 – prodloužení sjednaného termínu plnění
15.9.2020 na termín 15.3.2021 z důvodu omezení způsobeného koronavirovou nákazou a
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost Sdružení rodičů při ZŠ Brno –
Jehnice, z.s. o finanční podporu ve výši 10.000,-Kč na organizaci dětské letní párty
v Jehnicích v termínu 11. 9. 2020
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje finanční podporu Sdružení
rodičů při ZŠ Brno – Jehnice, z.s. ve výši 10.000,-Kč na organizaci dětské letní párty
v Jehnicích v termínu 11. 9. 2020
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)
Zasedání ukončeno ve 20:19 hod.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě.
V Brně dne 29. 6. 2020
Ověřil……………..………….……

Kontroloval ……………………………….

Zapsal ………….…….…………….

Starosta …………………………………..

