
Zápis z 225. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 23. 5. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven  

 

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

            Kontrola –  Ing. Hudec 

            Ověřovatel     -  pan Milan Pernica 

 

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

 

Starosta navrhl doplnění programu o body:  

 

16. Projednání ţádosti Ing. ??????? o prodlouţení veřejného vodovodu a přípojky vody 

z p.č. ???? případně ??????? přes p.č. ????? a ????? na p.č. ?????? vše k.ú. Jehnice 

 

17. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3476/2018/00 mezi MČ Brno – 

Jehnice a VUT v Brně na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy na 

ZŠ v Brně - Jehnicích 

 

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

 

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. Informace o proběhlých jednáních dostavby areálu Pivovaru v Jehnicích 

7. Informace o zájezdu dětí ze ZŠ Blanenská 1 do Litvy, Kaunasu 

8. Projednání nabídky na vypracování „Studie společenské centrum a úřad MČ Brno - 

Jehnice 

9. Projednání cenové nabídky na montáţ nábytkových zámků a dvířek na stávající 

skříňky v prostorách ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice s ohledem na nařízení GDPR – 

poskytnutí účelové dotace MŠ a ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

10. Projednání návrhu smlouvy o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních 

údajů  pro MČ Brno – Jehnice (GDPR) 

11. Projednání nabídek na zakoupení reklamních předmětů (odznak) MČ Brno – 

Jehnice a projednání nabídek na zakoupení odznaku se státním znakem ČR 

12. Projednání ţádosti Archivu města Brna o udělení souhlasu s pouţitím obrázků 

znaku a vlajky MČ Brno – Jehnice pro vydání knihy „Symboly brněnských 

městských částí – pečeti, znaky, vlajky a jejich význam“ 

13. Projednání OZV o místních poplatcích včetně příloh 

14. V souladu s ust. § 67 a v rozsahu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovit počet členů Zastupitelstva městské 

části Brno – Jehnice pro volební období 2014-2018  

15. Projednání ţádosti Ing. ???????? o předběţný souhlas se stavbou RD 

16. Projednání ţádosti Ing. ?????? o prodlouţení veřejného vodovodu a přípojky vody 

z p.č. ???? případně ??????? přes p.č. ????? a ????? na p.č. ??????  vše k.ú. Jehnice 



17. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3476/2018/00 mezi MČ Brno – 

Jehnice a VUT v Brně na zpracování projektové dokumentace na opravu střechy na 

ZŠ v Brně - Jehnicích 

 

 

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

 

 

2) Ing. Hudec – pokos trávy okolo obrubníků v Jehnicích 

     

    p. Pernica – ořez vrby na ul. Blanenská a Ořešínská, větve zasahují na chodník a nedá se 

pod nimi projít 

                     - navrhl, aby z razítkování plakátů na zastávkách MHD v Jehnicích byly vyjmuty 

spolky v MČ Jehnice (např. myslivecké sdruţení), starosta navrhl, aby byly razítkovány a 

odsouhlaseny všechny plakáty, které budou vyvěšeny na zastávkách MHD v Jehnicích bez 

ohledu na ţadatele 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice schvaluje, aby plakáty, které 

budou vyvěšeny na zastávkách MHD v Jehnicích byly orazítkovány všechny bez ohledu na 

osobu ţadatele. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

3) Odprodej křesel – starosta jednal se zájemcem, který dal nejvyšší nabídku a dohodl částku 

8.000,-Kč/ks. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice schvaluje nabídku společnosti 

Patrice Antique s.r.o. se sídlem Minoritská 1, 602 00 Brno na výkup 12 ks křesel za částku 

8.000,-Kč/ks. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

4)   

 

Starosta seznámil zastupitele o výsledku jednání všech zainteresovaných odborů MMB a 

KRÚ JMK, SUJ JMK,  BKOM a MČ Brno – Jehnice o výstavbě chodníku mezi Mokrou 

Horou a Jehnicemi. V první etapě se bude stavět pouze úsek od školy po odbočku na pilu 

z důvodu výše přidělených finančních prostředků. Vznikl problém s odvodněním chodníku a 

silnice, kdy BV a K odmítly zatím převzít toto odvodnění do své správy. Starosta navrhl, aby 

MČ Brno – Jehnice převzala dešťovou kanalizaci v úseku odbočka na pilu po ZŠ do své 

správy a to do vyjasnění majetkového vypořádání mezi městem Brnem a Jihomoravským 

krajem týkající se vlastnictví a správy komunikace mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. 

Předmětná kanalizace pak bude předána definitivnímu správci.  

 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice souhlasí s převzetím dešťové 

kanalizace v úseku odbočka na pilu po ZŠ do své správy a to do vyjasnění majetkového 

vypořádání mezi městem Brnem a Jihomoravským krajem týkající se vlastnictví a správy 

komunikace mezi Mokrou Horou a Jehnicemi. Předmětná kanalizace pak bude předána 

definitivnímu správci.  

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

b) Starosta seznámil zastupitele s poskytnutými finančními prostředky na opravu 

účelových komunikací v MČ Brno – Jehnice ve výši 202.000,-Kč. Zastupitelstvo 

pověřilo tajemníka prověřením moţnosti, zda je moţno opravit i účelové komunikace, 

které nejsou ve vlastnictví města Brna, ale byla by např. podepsaná smlouva o 

pronájmu na tuto účelovou komunikaci. 

 

c) Starosta oznámil ZMČ Brno – Jehnice, ţe zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice dostalo 

pozvání na návštěvu od zastupitelstva města Kaunas městské části Alexotas na Oslavy 

100 let Litvy v termínu 14. - 21. 9. 2018.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice schvaluje částku 95.000,- Kč na  

částečné zabezpečení kontaktů a následného jednání s druţebním městem Kaunas – Alexotas,  

na základě jeho pozvánky členů ZMČ Brno – Jehnice do Litvy, Kaunasu – Alexotasu 

v termínu 14. – 21. 9. 2018. 

 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

d) Starosta seznámil zastupitele, ţe během zdravotních prořezů stromů na náměstí 3. 

května v Jehnicích bylo zjištěno, ţe smrk vedle plynové stanice usychá, kdy byl 

okamţitě z bezpečnostních důvodů zkrácen cca o 4m, ale je nutno jej, z důvodu 

bezpečnosti, pokácet. Tato skutečnost byla oznámena na příslušný odbor ţivotního 

prostředí MČ Královo – Pole. Zastupitelstvo pověřilo tajemníka zajištěním pokácení 

smrku včetně vyfrézování pařezu. 

 

 

5)  

 

a) Předseda kulturní komise poděkoval Mysliveckému sdruţení Paseky za organizaci 

Mysliveckého dne, který proběhne 2. 6. 2018 od 11.00 hod. na myslivecké chatě 

Koukalka, kdy zde bude program i pro děti. 

 

b) Předseda kulturní komise oznámil zastupitelstvu nutnost opravy dvou kusů ţenských 

krojů, kdy cena bude stanovena aţ po prohlídce švadlenou. 

 

c) Předseda kulturní komise seznámil zastupitele s vytipováním místa na výsadbu 

nového stromu Svobody a to na p.č. 827 před ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice schvaluje výsadbu Stromu 

svobody na pozemku p.č. 827 před ZŠ Blanenská 1, Jehnice . 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 



 

6) Od posledního zasedání ZMČ Brno – Jehnice nedošlo k ţádnému dalšímu posunu v jednání 

s investorem „Pivovaru Jehnice“ 

 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo zájezd dětí ZŠ do Litvy, Kaunasu ve dnech 

4.- 8. 6. 2018 a navrhlo starostu vedením tohoto zájezdu. 

 

Náv 

rh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu MČ Brno – Jehnice vedením 

zájezdu dětí do druţebního města Kaunas v Litvě ve dnech 4.- 8.  6.2018. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenovou nabídku na vypracování „Studie 

společenské centrum a úřad MČ Brno – Jehnice od architektonické kanceláře Burian – 

Křivinka za částku 100.000,-Kč bez DPH.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje cenovou nabídku na 

vypracování „Studie společenské centrum a úřad MČ Brno – Jehnice od architektonické 

kanceláře Burian – Křivinka za částku 100.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenové nabídky na montáţ nábytkových 

zámků a dvířek na stávající skříňky v prostorách ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice s ohledem na 

nařízení GDPR – poskytnutí účelové dotace MŠ a ZŠ Blanenská 1, Jehnice za částku 78.362,-

Kč bez DPH. Ředitel ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice předloţil zastupitelstvu návrh na 

zakoupení 4 ks skříní, které splňují poţadavek nařízení GDPR za částku 3.890,-Kč/ks bez 

DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 

20.000,-Kč jako částku dostatečnou na zakoupení 4 ks skříní, které splňují poţadavek nařízení 

GDPR za částku 3.890,-Kč/ks bez DPH. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh smlouvy o výkonu funkce pověřence 

pro ochranu osobních údajů pro MČ Brno – Jehnice (GDPR). 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu na výkon pověřence 

pro ochranu osobních údajů mezi MČ Brno – Jehnice a společností PMA data protection 

s.r.o.. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 



 

11)  

 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na zakoupení reklamních 

předmětů (odznak) MČ Brno – Jehnice. Doručené nabídky jsou seřazeny podle ceny 

od nejniţší po nejvyšší bez DPH: 

 

- Coufal Richard CR Design – 300 Ks á 49,-Kč 

- Alerion 500 Ks á 56,-Kč 

- MAGIC studio 300 Ks á 62,8-Kč 

- ART-JAZZ 300 Ks á 69,4-Kč  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vybírá nabídku na výrobu odznaku MČ 

Brno – Jehnice od firmy Coufal Richard – CR Design za částku 49,-Kč/Ks bez DPH 

v celkovém nákladu 300 ks a pověřuje tajemníka objednáním. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na zakoupení závěsného 

odznaku se státním znakem ČR. Doručené nabídky jsou seřazeny podle ceny od 

nejniţší po nejvyšší bez DPH: 

 

- MAGIC studio 4.950,-Kč 

- ART-JAZZ  5.500,-Kč  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vybírá nabídku od firmy MAGIC studio 

za částku 4.950,-Kč bez DPH na zakoupení závěsného odznaku se státním znakem ČR ve 

variantě se stuhou – trikolorou a pověřuje tajemníka objednáním. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Archivu města Brna o udělení 

souhlasu s pouţitím obrázků znaku a vlajky MČ Brno – Jehnice pro vydání knihy „Symboly 

brněnských městských částí – pečeti, znaky, vlajky a jejich význam“. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pouţitím obrázků znaku a 

vlajky MČ Brno – Jehnice pro vydání knihy „Symboly brněnských městských částí – pečeti, 

znaky, vlajky a jejich význam“. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV o místních poplatcích včetně 

příloh. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje následující úpravy příloh OZV o 

místních poplatcích:  

 

a) Příloha č. 1 SAZBY POPLATKŮ ZE PSŮ: Změnit v části JINÉ PROSTORY NEŢ 

BYTOVÝ NEBO RODINNÝ DŮM sazby 

-  základní sazba 300,-Kč 



-  za druhého a kaţdého dalšího psa 600,-Kč 

 

b) Příloha č. 4 SAZBY POPLATKU ZA UŢÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTŘRENSTVÍ 

 

- Billboard 25.000,-Kč/rok 

- Reklama typu „A“ 100,-Kč/měsíc 

- Ostatní 100,-Kč/měsíc 

- Umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 0,-Kč/m2/den 

- Pořádání reklamních akcí 5,-Kč/m2/den 

- Pořádání sportovních akcí 0,-Kč/m2/den 

- Uţívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5,-Kč/m2/den 

 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

  

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo v souladu s ust. § 67 a v rozsahu ustanovení 

§ 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovit počet 

členů Zastupitelstva městské části Brno – Jehnice pro volební období 2014-2018.  

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice v souladu s ust. § 67 a v rozsahu 

ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

neurčuje počet členů zastupitelstva pro následující volební období. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Ing. ????? o předběţný souhlas se 

stavbou RD na části pozemku p.č. ?????? k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice dává předběţný souhlas se stavbou RD na 

části pozemku p.č. ?????? k.ú. Jehnice. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Ing. ??????? o prodlouţení veřejného 

vodovodu a přípojky vody z p.č. ???? případně ??????? přes p.č. ????? a ????? na p.č. ?????? 

vše k.ú. Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitek k prodlouţení veřejného 

vodovou a vodovodní přípojky a zřízení sluţebnosti k sluţebnému pozemku Statutárního 

města Brna z p.č. ???? případně ??????? přes p.č. ????? a ????? na p.č. ?????? vše k.ú. 

Jehnice. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

3476/2018/00 mezi MČ Brno – Jehnice a VUT v Brně na zpracování projektové dokumentace 

na opravu střechy na ZŠ v Brně - Jehnicích. 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 3476/2018/00 mezi MČ Brno – Jehnice a VUT v Brně na zpracování projektové 

dokumentace na opravu střechy na ZŠ v Brně – Jehnicích s termínem dodání zpracované 

projektové dokumentace na opravu střechy na ZŠ v Brně – Jehnicích 11. 6. 2018. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

Zasedání ukončeno ve 21:00 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 20. 6. 2018 od 18.30 hod 

v prostorách úřadu městské části.   

 

V Brně dne 24. 5. 2018 

 

 

 

Ověřil……………..………….……       Kontoloval ………………………………. 

  

 

 

 

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

 

 


