
Před zasedáním zastupitelstva proběhlo veřejné shromáždění občanů k projednání 

návrhu rozpočtu na rok 2020 městské části Brno – Jehnice (viz. prezenční listina). 

 

Diskuzi zahájil starosta, který přivítal všechny přítomné a poţádal je o připomínky a návrhy 

k jednotlivým bodům návrhu rozpočtu a eventuelní úpravy rozpočtu: 

 

Návrh rozpočtu městské části Brno – Jehnice, diskuse se zúčastnili: 

 

V diskusi vystoupili: pan Pukl, pan Charvát, pan Svirák, paní Šromovská, paní Drábová, pan 

Dráb, pan Vít Krinčev, pan Kamil Krinčev, a další (nebylo sděleno jméno) 

 

Dotazy se týkaly zejména poloţek: Účelové komunikace, neinvestiční příspěvky pro 

organizace, mzdy, sluţby, kultura, sluţby peněţních ústavů, telefon, internet apod. na všechny 

dotazy starosta nebo jednotliví členové zastupitelstva odpověděli. 

 

Někteří diskutující vystoupili opakovaně. 

 

Byly podány následující návrhy na úpravu navrhovaného rozpočtu na rok 2020: 

 

Pan Dráb – navrhuje sníţení neinvestičního příspěvku na poloviční částku tj. na 60.000,-Kč 

pro TJ SOKOL Jehnice 

 

Paní Šromovská – navrhuje sníţení poloţky Sluţby peněţních ústavů na částku 1.000,-Kč 

- Navrhuje sníţit poloţku Telefon, internet, sluţ. Mobily na částku  

18.000,-Kč 

 

Diskuse byla ukončena v 19:50 hod. a zastupitelstvo přikročilo k projednávání programu 243. 

Zasedání zastupitelstva městské části Brno – Jehnice. 

 

V rámci veřejného projednávání rozpočtu byly ze strany starosty a ostatních členů ZMČ Brno 

– Jehnice odpovězeny i dotazy, které se netýkaly návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 

 

Zápis z 243. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 12. 12. 2019 

 

Před zahájením zasedání oznámil Bc. K. Krinčev, ţe ze zasedání bude pořizován zvukový  

a obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven 

 

1) ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

            Kontrola –  Dr. Rinchenbach 

            Ověřovatel     -  Ing. Otavová 

 

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

 

Dr. Rinchenbach navrhl stáhnout z projednávání  bod 20. Projednání nabídek na vypracování 

pasportu zeleně pro MČ Brno – Jehnice 

 

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



Starosta dal hlasovat o programu jako celku bez bodu 20 navrţeného programu jednání, u 

následujících bodů budou logicky změněna pořadová čísla 

 

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 mezi MČ Brno – Jehnice a TSB a.s. na dodávku elektřiny na 

osvětlení vánočního stromu 

7. Projednání ţádosti Markéty a Petra Skřivánkových o souhlas s prodejem p.č. 512/1  

512/2  k.ú. Jehnice 

8. Projednání ţádosti o vyjádření na úpravu distribuční sítě NN v Brně, Jehnicích na ul. 

Meziboří 

9. Projednání ţádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí pro stavbu „Jehnice, rybníky, 

DSNN, Ibrmajer“ 

10. Projednání ţádosti o souhlas se stavbou rodinného domu na části pozemku p.č. 489/7 

k.ú. Jehnice od Ing. Pjačíka  

11. Projednání ţádosti o závazné stanovisko vyjádření k provádění stavby obnovy 

nadzemního vedení NN ve stávající trase z důvodu změny technického řešení Brno, 

Rozhledová, úpr. Hofírek 

12. Projednání změny Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytováním 

informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

13. Projednání dohody o podmínkách výkonu státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ 

Brno – Královo Pole 

14. Projednání návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 

12/2001, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních 

zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku, ve znění 

pozdějších vyhlášek 

15. Projednání dodatků ke smlouvám na zajištění schůdnosti chodníků v zimním období a 

na zajištění sjízdnosti místních komunikací v zimním období  

16. Projednání dopisu 4. Náměstka primátorky JUDr. Roberta Kerndla na vytipování 

lokality vhodné pro výstavbu domu pro seniory 

17. Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Blanenská 1, p.o. na 

období 2021-2022 

18. Projednání Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, p.o. na rok 2020 

19. Projednání ţádosti ZŠ a MŠ Brno, Blanenská1, p.o. o příspěvek na organizaci 

výměnného pobytu ţáků z Kaunasu ve výši 30.000,-Kč 

20. Projednání Ţádosti Sdruţení rodičů při ZŠ Brno o povolení konání plesu dne 7.3.2020 

21. Projednání ţádosti Jehnických stárků na bezplatné zapůjčení tělocvičny v ZŠ a MŠ 

Jehnice, Blanenská 1 Brno a povolení konání I. Obecního plesu 

22. Projednání ţádosti Spolku za kulturní Jehnice o příspěvek na pořádání Adventního 

koncertu  

23. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Spolkem za kulturní Jehnice 

24. Projednání ţádosti MČ Brno – Ořešín o povolení rušení nočního klidu na k.ú. Jehnice 

z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 2020 

25. Projednání rozpočtového opatření č. 7 



26. Projednání a schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2020 

27. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2020 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice z.s. 

28. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2020 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Českým svazem chovatelů č. 40 

29. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2020 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Sborem dobrovolných hasičů Brno - Jehnice 

30. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2020 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Myslivecké sdruţení Paseky – Jehnice 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 

 

2) p. Dráb a paní Drábová – poţadují svolání veřejného shromáţdění s občany minimálně 2x 

ročně 

 

Bc. Krinčev – v bednách na zimní posyp je smíchán inertní posypový materiál se solí – bude 

prověřeno, objednán jen štěrk 

 

p. Svirák – poţaduje zveřejňovat materiály k jednání  ZMČ na webu městské části 

 

p. Pukl – změnit podobu webových stránek, dle jeho názoru jsou zastaralé a nefunkční 

 

3) Bez připomínek 

 

4) Nemá ţádnou další zprávu starosty, vše odpovězeno v rámci veřejného projednávání 

rozpočtu nebo v bodu 2 jednání ZMČ. 

 

5) Předseda Kulturní komise předloţil návrh na úpravu OZV o nočním klidu na rok 2020 

z důvodu pořádání kulturních akcí v MČ Brno – Jehnice následovně:  

 

Před hodová zábava 4. 9. 2020 noční klid 0:00-06:00 hod. 

Jehnické hody 2020 5. 9. 2020 – 6. 9. 2020 noční klid od 02:00 hod dne 6. 9. 2020 do 06:00 

hod. dne 6. 9. 2020 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh předsedy Kulturní komise  

na úpravu OZV o nočním klidu na rok 2020 z důvodu pořádání kulturních akcí v MČ Brno – 

Jehnice následovně:  

Před hodová zábava 4. 9. 2020 noční klid 0:00-06:00 hod. 

Jehnické hody 2020 5. 9. 2020 – 6. 9. 2020 noční klid od 02:00 hod dne  6. 9. 2020 do 06:00 

hod. dne 6. 9. 2020 

 

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

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo zprávy Finančního a Kontrolního výboru MČ 

Brno – Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice ruší souhlas s umístěním sídla společnosti 

VSJS, s.r.o. na adrese náměstí 3. Května 5, 621 00 Brno – Jehnice. 

 

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



 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere zprávy Finančního a Kontrolního výboru na vědomí 

 

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

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu mezi MČ Brno – Jehnice a TSB a.s. 

na dodávku elektřiny na osvětlení vánočního stromu 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu mezi MČ Brno – 

Jehnice a TSB a.s. na dodávku elektřiny na osvětlení vánočního stromu 

 

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

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Markéty a Petra Skřivánkových o 

souhlas s prodejem p.č. 512/1 a 512/2 k.ú. Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 512/1 

o výměře 107 m2 a p.č. 512/2 o výměře 19 m2 Markétě a Petru Skřivánkových. 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o vyjádření na úpravu distribuční sítě 

NN v Brně, Jehnicích na ul. Meziboří 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s úpravou distribuční sítě NN 

v Brně, Jehnicích na ul. Meziboří tak jak byla předloţena společností T.O.O. spol. s r.o. 

 

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 územnímu rozhodnutí 

pro stavbu „Jehnice, rybníky, DSNN, Ibrmajer“ 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se stavbou „Jehnice, rybníky, 

DSNN, Ibrmajer“ tak jak byla předloţena projektantem stavby Pavlem Tóthem. 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost od Ing. Pjačíka o souhlas se stavbou 

rodinného domu na části pozemku p.č. 489/7 k.ú. Jehnice  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se stavbou rodinného domu na 

části pozemku p.č. 489/7 k.ú. Jehnice tak, jak ji předloţil ing. Pjajčík. 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o závazné stanovisko  k provádění 

stavby obnovy nadzemního vedení NN ve stávající trase z důvodu změny technického řešení 

Brno, Rozhledová, úpr. Hofírek 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prováděním stavby obnovy 

nadzemního vedení NN ve stávající trase z důvodu změny technického řešení Brno, 

Rozhledová, úpr. Hofírek tak, jak byl předloţen společností PROSIG, s.r.o.. 

 

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo změny v Sazebníku úhrad nákladů 

spojených s vyhledáváním a poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice mění Sazebník úhrad nákladů spojených s 

vyhledáváním a poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v části F) Skenování – 

formát A4.... 7,-Kč/ks, formát A3.... 10,-Kč/ks. 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Dohodu o podmínkách výkonu státní 

správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Dohodu o podmínkách výkonu 

státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole 

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV, kterým se mění a doplňuje 

OZV statutárního města Brna č. 12/2001, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských 

zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záleţitostí veřejného 

pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nenavrhuje ţádné změny v OZV, kterou se 

mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 12/2001, o regulaci veřejné produkce hudby 

v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních 

záleţitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek  

 

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

 

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dodatky ke smlouvám na zajištění 

schůdnosti chodníků v zimním období a na zajištění sjízdnosti místních komunikací v zimním 

období na období za měsíc listopad v daném roce (2019-2022), kdy budou zhotoviteli tyto 

práce hrazeny paušální částkou. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje dodatky ke smlouvám na 

zajištění schůdnosti chodníků v zimním období a na zajištění sjízdnosti místních komunikací 

v zimním období na období za měsíc listopad v daném roce (2019-2022), kdy budou  

zhotoviteli tyto práce hrazeny paušální částkou, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.  

 

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

 

 



16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dopis 4. náměstka primátorky JUDr. 

Roberta Kerndla na vytipování lokality vhodné pro výstavbu domu pro seniory. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu projednáním umístění 

domu pro seniory s pracovní skupinou pro vytipování lokalit vhodných pro výstavbu domů 

pro seniory. Nejvhodnější místo v Brně – Jehnicích je pod Eko dvorem na ul. Lelekovická na 

p.č. 483 a p.č. 484 k.ú. Jehnice, kde by mohl stát malý domov pro seniory maximálně o 

jednom podlaţí s malým počtem ubytovaných. Výsledek jednání starosta emailem sdělí 

zastupitelům a poţádá je o vyjádření a aţ poté bude zaslána 4. náměstkovi primátorky 

odpověď. 

 

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

 

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 

roky 2021-2022 Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2021-2022 Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvkové 

organizace. 

 

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

 

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh rozpočtu Základní a mateřské školy 

Brno, Blanenská 1 příspěvkové organizace na rok 2020. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh rozpočtu Základní a 

mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvkové organizace na rok 2020. 

 

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

 

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

příspěvek na organizaci výměnného pobytu ţáků z Kaunasu ve výši 30.000,-Kč 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje příspěvek na organizaci 

výměnného pobytu ţáků z Kaunasu ve výši 30.000,-Kč pro ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, p.o. 

 

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

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Sdruţení rodičů při ZŠ Brno o 

povolení konání plesu dne 7. 3. 2020 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s ţádostí Sdruţení rodičů při ZŠ 

Brno o povolení konání plesu dne 7. 3. 2020 

 

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

 



21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Jehnických stárků na bezplatné 

zapůjčení tělocvičny v ZŠ a MŠ Jehnice, Blanenská 1 Brno a povolení konání I. Obecního 

plesu dne 31. 1. 2020 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s ţádostí Jehnických stárků na 

bezplatné zapůjčení tělocvičny v ZŠ a MŠ Jehnice, Blanenská 1 Brno a povolení konání I. 

Obecního plesu dne 31. 1. 2020 

 

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

 

22) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Spolku za kulturní Jehnice o 

příspěvek na pořádání Adventního koncertu  

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje příspěvek Spolku za kulturní 

Jehnice o příspěvek na pořádání Adventního koncertu ve výši 4.000,-Kč. 

 

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

 

23) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na rok 2019 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a Spolkem za kulturní Jehnice 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a Spolkem za 

kulturní Jehnice a pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 

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

 

24) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádosti MČ Brno – Ořešín o povolení 

rušení nočního klidu na k.ú. Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 

2020 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s ţádostí MČ Brno – Ořešín o 

povolení rušení nočního klidu na k.ú. Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín 

v roce 2020 následovně: 

 

Vyhláška o nočním klidu - vymezení pro rok 2020 v k.ú. Ořešín a k.ú. Jehnice 
Slavnosti ořešínského léta 20.6.–21. 6. 2020 

21.6.–22. 6. 2020 
od 2:00 do 6:00 hod. 
od 24:00 do 6:00 hod. 

území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Letní noc v Rakovcích 26.6.–27. 6. 2020 od 2:00 do 6:00 hod. území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Tradiční svatováclavské 
hody v Ořešíně 

26.9.–27. 9. 2020 
27.9.–28. 9. 2020 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 2:00 do 6:00 hod. 

území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

 

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

 

25) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 7/2019 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019. 

 



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

 

26) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 

2019. Ing. Hudec jako starosta SDH oznámil moţný střet zájmů v poloţce Neinvestiční 

příspěvek – SDH činnost s mládeţí. Pan Václav Šicha jako předseda TJ Sokol Jehnice 

oznámil moţný střet zájmů v poloţce Neinvestiční příspěvek – TJ Sokol Jehnice. 

 

Starosta dal hlasovat o návrzích občanů na změnu návrhu rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 

2020:  

 

Navrhovatel pan  Dráb – navrhuje sníţení neinvestičního příspěvku na poloviční částku tj. na 

60.000,-Kč pro TJ SOKOL Jehnice 

 

Hlasování: 1 hlas pro, 2 hlasy proti, 4 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 

 

Navrhovatelka paní Šromovská – navrhuje sníţení poloţky Sluţby peněţních ústavů na 

částku 1.000,-Kč 

 

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

 

Navrhovatelka paní Šromovská  - navrhuje sníţit poloţku Telefon, internet, sluţ. mobily na 

částku 18.000,-Kč 

 

Hlasování: 2 hlasy pro, 0 hlasů proti, 5 hlasů se zdrţelo, (tento návrh nebyl přijat) 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2020 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – schvaluje předloţený Návrh rozpočtu  

MČ Brno – Jehnice na rok 2019 v celkové výši 10,346.000,-Kč. (viz. níţe) 

 

 

Návrh rozpočtu MČ Brno - Jehnice 2020   

VÝDAJE ROK 2020 

 
 

 Dotace-účel. komu.  /ÚZ 73/ 486 000,00 Kč 

Dotace SDH / provoz zásahové jednotky /ÚZ 74/ 31 000,00 Kč 

Dotace-pořádání kulturních akcí / ÚZ 78 / 100 000,00 Kč 

Dotace-údržba silniční zeleně / ÚZ 79/ 13 000,00 Kč 

Údržba komunikací a chodníků, letní, zimní /úklid/ 500 000,00 Kč 

Statické zajištění  svahu-vybudování opěrné stěny /ÚZ 69/ 900 000,00 Kč 

ZŠ Blanenská-revitalizace sportovního areálu/ ÚZ56/ 200 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek -TJ Sokol Jehnice 120 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek- myslivecké sdružení 10 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek -SDH činnost s mládeží 30 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek - chovatelé 15 000,00 Kč 

Opravy, údržba přístřešků MHD 10 000,00 Kč 



Údržba potoku 37 000,00 Kč 

Dotace ZŠ Blanenská - provoz 2 112 000,00 Kč 

Jehnické listy 130 000,00 Kč 

Kultura 240 000,00 Kč 

Dary k životnímu jubileu 13 000,00 Kč 

Dětské hřiště, revize, materiál 25 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost klubu důchodců 66 000,00 Kč 

Sběr a svoz komunálního odpadu 16 000,00 Kč 

Údržba veřejné zeleně 225 000,00 Kč 

Likvidace černých skládek 20 000,00 Kč 

Příspěvek na obědy pro důchodce 20 000,00 Kč 

Odměny zastupitelstvo 751 000,00 Kč 

Sociální pojištění zastupitelstvo 187 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění zastupitelstvo 68 000,00 Kč 

Mzdy pracovníci ÚMČ 1 600 000,00 Kč 

Dohody externí práce 140 000,00 Kč 

Sociální pojištění ÚMČ 397 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění ÚMČ 144 000,00 Kč 

Povinné pojistně-úrazové pojištění 8 000,00 Kč 

Nákup knih, tiskovin/předpisy, nové knihy/ 3 000,00 Kč 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 

Nákup materiálu-kancelářský materiál, dr. režijní mater. 65 000,00 Kč 

Vodné, stočné 8 000,00 Kč 

Plyn 30 000,00 Kč 

Elektrická energie 65 000,00 Kč 

Poštovní služby 12 000,00 Kč 

Telefon, internet, služ.  mobily 37 000,00 Kč 

Služby peněž. ústavů-pojistka budovy MČ, ZŠ 70 000,00 Kč 

Konzult. právní služby 20 000,00 Kč 

Školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 

Digitální podpis ČP 2 000,00 Kč 

Nákup ostatních služeb  180 000,00 Kč 

GDPR 20 000,00 Kč 

Opravy a údržba majetku ÚMČ 76 000,00 Kč 

Programové vybavení  10 000,00 Kč 

Cestovné 6 000,00 Kč 

Občerstvení 18 000,00 Kč 

Poplatek MP 1 000,00 Kč 

Nákup cenin 2 000,00 Kč 

Smlouva o zab. státní správy s ÚMČ  Kr. Pole 24 000,00 Kč 

Služby peněžních ústavů 9 000,00 Kč 

Sociální fond 90 000,00 Kč 

Pasportizace zeleně 100 000,00 Kč 



Spoluúčast MČ na nákup nového hasičského automobilu 150 000,00 Kč 

Projektová dok. ZŠ - rozšíření jídelny, nová družina  394 000,00 Kč 

ZŠ Blanenská-investice / centrál.  plyn.  ohřívač vody, střecha / 300 000,00 Kč 

Dotace ZŠ - dětský karneval 10 000,00 Kč 

CELKEM 10 346 000,00 Kč 

   

  
 PŘÍJMY ROK 2020 

  Dotace ze státního rozpočtu 478 000,00 Kč 

Dotace z rozpočtu MMB 9 300 000,00 Kč 

Poplatek ze psů 40 000,00 Kč 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 

Správní poplatky /stavební úřad/ 40 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 Kč 

Pronájem- ostatní nem.  ZŠ Blanenská 385 000,00 Kč 

Příjmy-hlášení MR, reklama, inzerce 18 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu /rest. Obecní dům, ordinace/ 66 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 Kč 

Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 

CELKEM 10 346 000,00 Kč 
 

 

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

 

Bc. Krinčev uvedl, ţe návrh rozpočtu na rok 2020 nepodpořil z důvodu, ţe je, dle jeho názoru, 

NEHOSPODÁRNÝ 

 

Dr. Rychnovský navrhl, aby o bodech 27,28,29,30 bylo hlasováno anblok 

 

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

 

27) 28) 29) 30) Ing. Hudec jako starosta SDH oznámil moţný střet zájmů v bodě 29). Pan 

Václav Šicha jako předseda TJ Sokol Jehnice oznámil moţný střet zájmů v bodě 27). 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na rok 2020 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice z.s., Českým svazem 

chovatelů č. 40, Sborem dobrovolných hasičů Brno – Jehnice, Myslivecké sdruţení Paseky – 

Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Smlouvy o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na rok 2020 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice 

z.s., Českým svazem chovatelů č. 40, Sborem dobrovolných hasičů Brno – Jehnice, 

Myslivecké sdruţení Paseky – Jehnice, a pověřuje starostu podpisem smluv o poskytnutí 



neinvestičního příspěvku mezi MČ Brno – Jehnice a Českým svazem chovatelů č. 40, Sborem 

dobrovolných hasičů Brno – Jehnice, Myslivecké sdruţení Paseky – Jehnice,  

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje 1. místostarostu podpisem smlouvy o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice z.s.. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

Zasedání ukončeno ve 21:17 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě. 

 

V Brně dne 13. 12. 2019 

 

 

 

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

  

 

 

 

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

 


