
Zápis z 226. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 20. 6. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven 

 

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

            Kontrola –  Dr. Rinchenbach 

            Ověřovatel     -  Dr. Rychnovský 

 

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

 

Starosta navrhl doplnění programu o body: 

 

17. Projednání návrhu na oslovení firem, které budou osloveny jako dodavatel 

staveb „Rozšíření hřbitova v Brně – Jehnicích“ a „Vybudování nového chodníku mezi 

Mokrou Horou a Jehnicemi“ 

18. Projednání ţádosti stavebníka ???????? o vyjádření k projektové dokumentaci 

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

p.č. ??????? k.ú. Jehnice a k přesunu stoţáru místního rozhlasu 

19. Projednání ţádosti stavebníků ???????? a ???????? o vydání stanoviska 

k vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru na novostavbu RD na pozemcích p.č. ???????????? k.ú. Jehnice 

20. Projednání geodetického zaměření odvodnění od ul. Tumaňanova po potok 

Rakovec v rámci projektu Vybudování chodníku mezi Jehnicemi a Mokrou Horou 

21. Určení místa pro vykonávání svatebních obřadů v MČ Brno – Jehnice 

 

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. Projednání smlouvy na vypracování „Studie společenské centrum a úřad MČ 

Brno – Jehnice 

8. Projednání doplnění kalkulace na úpravu projektové dokumentace „Rozšíření 

hřbitova v Brně – Jehnicích“ a jejího doplnění pro stavební povolení mezi MČ Brno – 

Jehnice a projekční kanceláří Haralďs rekonstrukce Brno a informace o postupu ÚŘ a 

vydání stavebních povolení 

9. Projednání návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města 

Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

10. Projednání Statutu fondu mobility 

11. Projednání poţadavku majetkového odboru MMB o zaslání poţadavku 

městské části Brno – Jehnice na finanční zdroje na realizaci investic pro rok 2019 

12. Projednání Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MČ Brno – 

Jehnice k 31.12.2017 

13. Projednání protokolu o provedeném interním auditu č. 1/2018 



14. Projednání Ţádosti ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace o 

schválení hospodářského výsledku z účetní závěrky za rok 2017 a převod 

hospodářského výsledku do rezervního fondu 

15. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2018 

16. Projednání návrhu na oslovení firem, které budou osloveny jako dodavatel 

stavby oprava střech na ZŠ Blanenská 1, Jehnice a návrh na výběr technika BOZP na 

tuto stavbu 

17. Projednání návrhu na oslovení firem, které budou osloveny jako dodavatel 

staveb  

„Rozšíření hřbitova v Brně – Jehnicích“ a „Vybudování nového chodníku mezi 

Mokrou Horou a Jehnicemi“ 

18. Projednání ţádosti stavebníka ???????? o vyjádření k projektové dokumentaci 

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

p.č. ??????? k.ú. Jehnice a k přesunu stoţáru místního rozhlasu 

19. Projednání ţádosti stavebníků ???????? a ???????? o vydání stanoviska 

k vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného 

stavebního záměru na novostavbu RD na pozemcích p.č. ???????????? k.ú. Jehnice 

20. Projednání  geodetického zaměření odvodnění od ul. Tumaňanova po potok 

Rakovec v rámci projektu Vybudování chodníku mezi Jehnicemi a Mokrou Horou 

21. Určení místa pro vykonávání svatebních obřadů v MČ Brno – Jehnice 

 

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

 

 

2) Prof. Svoboda – propustky na ul. Lelekovická a Meziboří nechat vyčistit 

                            - parkovací stání na ul. Lelekovická – starosta sdělil, ţe do konečné verze 

plánu rezidentního parkování v městě Brně se nebudou na ul. Lelekovická a dalších místech 

zřizovat parkovací stání z důvodu moţného zahlcení vozidly, která nebudou mít kde 

zaparkovat a budou tak ponechána celý týden a občané Jehnic opět nebudou mít kam odstavit 

svá vozidla. 

     

    p. Pernica – posekat trávu okolo Boţí muky 

 

3) Odprodej křesel – zájemce o odkup křesel sníţil svoji nabídku, bude osloven další zájemce 

za podmínek odkupu za částku 8.000,-Kč/ks 

 

Nebyl splněn úkol 4b) z 225. Jednání ZMČ ze dne 20.6.2018 -  bude napraveno  

 

4)  Starosta seznámil zastupitele s vydaným územním rozhodnutím na akci Rozšíření hřbitova 

v Brně - Jehnicích 

 

5) 

 

a) Předseda kulturní komise seznámil zastupitele s akcí Strom svobody. Na p.č. 

827 před ZŠ byla označena trasa vedení vodovodu a bude vytýčena trasa vedení 

veřejného osvětlení. 

 

 

b) Předseda kulturní komise seznámil zastupitele s návrhem na opravu stávajících 

krojů za částku 6.000,-Kč dle předloţeného rozpisu švadleny. 



 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s úpravou krojů za částku 6.000,-

Kč dle předloţeného rozpisu švadleny. 

 

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

 

c) Pokračuje příprava stárků na Jehnické hody 2018 

 

6) 

 

a) Starosta oznámil zastupitelům, ţe se na základě výzvy ÚMČ Brno – Královo Pole, stavební 

úřad seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí o pokračování stavby v areálu Pivovaru 

Jehnice. MČ Brno – Jehnice počká na rozhodnutí o dodatečném povolení stavby „Objekt SO 

203 – budova A3 a objekt SO 204 – budova A4 na pozemku parc. č. 22/1 k.ú. Jehnice včetně 

jejich propojení“ vše na pozemku parc. č.  22/1 (zastavěná plocha a nádvoří) katastrální území 

Jehnice a poté se rozhodne o dalším postupu ve věci. 

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřilo starostu odesláním odpovědi na dopis 

společnosti EMBRA Correct, a.s., který se týkal výstavby chodníku na ul. Kleštínek. Návrh 

dohody firmy EMBRA Correct, a.s. v této věci byl projednán na ZMČ 224. ZMČ dne 

21.4.2018 viz. zápis pod bodem 10b). Společnosti EMBRA Correecta, a.s. nebyl zaslán výpis 

z jednání. 

 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu na vypracování „Studie společenské 

centrum a úřad MČ Brno – Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. arch. Gustavem 

Křivinkou. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu na vypracování „Studie 

společenské centrum a úřad MČ Brno – Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. arch. 

Gustavem Křivinkou v ceně 100.000 + DPH . 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo doplnění kalkulace na úpravu projektové 

dokumentace „Rozšíření hřbitova v Brně – Jehnicích“ a jejího doplnění pro stavební povolení 

mezi MČ Brno – Jehnice a projekční kanceláří Haralďs rekonstrukce Brno a informace o 

postupu ÚŘ a vydání stavebních povolení za částku 21.600,-Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje doplnění kalkulace na úpravu 

projektové dokumentace „Rozšíření hřbitova v Brně – Jehnicích“ a jejího doplnění pro 

stavební povolení mezi MČ Brno – Jehnice a projekční kanceláří Haralďs rekonstrukce Brno 

a informace o postupu ÚŘ a vydání stavebních povolení za částku 21.600,-Kč bez DPH a 

pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 24.4.2017. 

 

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

 

 



9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV, kterou se mění a doplňuje OZV 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších 

vyhlášek 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo  MČ Brno – Jehnice souhlasí s návrhem OZV,  kterou se mění 

a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve 

znění pozdějších vyhlášek. 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Statut fondu mobility. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s návrhem Statutu fondu 

mobility. 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo poţadavek investičního odboru MMB o 

zaslání poţadavku městské části Brno – Jehnice na finanční zdroje na realizaci investic pro 

rok 2019. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje následující poţadavky: 

 

a) Do škol a školských zařízení – Zpracování projektové dokumentace na 

rozšíření jídelny v ZŠ Blanenská 1 za částku 350.000,-Kč se spoluúčastí městské části 

ve výši 5% 

 

b) Transfery na ostatní investice 

 

- Rozšíření hřbitova v MČ Brno – Jehnice za částku 6,900.000,-Kč vč. DPH se 

spoluúčastí MČ ve výši 5% 

- Dostavba II. fáze chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi za částku 

8,600.000,-Kč se spoluúčastí MČ ve výši 5% 

 

 

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Zprávu nezávislého auditora o ověření 

účetní závěrky MČ Brno – Jehnice k 31.12.2017 – bez závad 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tuto zprávu na vědomí 

 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Protokol o provedeném interním auditu č. 

1/2018  - bez závad 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tento protokol na vědomí 

  



14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Ţádost ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, 

příspěvková organizace o schválení hospodářského výsledku z účetní závěrky za rok 2017 a 

převod hospodářského výsledku do rezervního fondu 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje hospodářský výsledek z účetní 

závěrky za rok 2017. Hospodářský výsledek ve výši 40.819,71 Kč bude převeden na účet 

zřizovatele Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace. 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtového opatření č. 3/2018 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018, 

které je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

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

 

16) 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na oslovení firem, které budou 

osloveny jako dodavatel stavby oprava střech na ZŠ Blanenská 1, Jehnice a to: 

 

- ROMEX s.r.o. 

- Montáţe SK, s.r.o 

- Brněnské izolace, spol. s r.o. 

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na výběr technika BOZP 

na oprav střech na ZŠ Blanenská 1, Jehnice (nabídky jsou seřazeny od nejlevnější po 

nejdraţší ) 

 

J.K. safety, a.s. za částku 25.500,-Kč není plátce DPH 

AVESYS s.r.o. za částku 29.040,-Kč včetně DPH 

Grimo BOZP s.r.o za částku 32.670,-Kč včetně DPH 

 

Návrh usnesení: 

 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s oslovením firem, které budou 

osloveny jako dodavatel stavby oprava střech na ZŠ Blanenská 1, Jehnice a to: 

- ROMEX s.r.o. 

- Montáţe SK, s.r.o 

- Brněnské izolace, spol. s r.o. 

 

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

 

b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vybírá jako technika BOZP na oprav střech na ZŠ 

Blanenská 1, Jehnice společnost J.K. safety, a.s. za částku 25.500,-Kč není plátce DPH a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

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

 



b) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí, ţe pokud se nepodaří zajistit 

dodavatele stavby na opravu střech na ZŠ Blanenská 1, Jehnice v průběhu 7-9/2018, 

starosta poţádá zastupitelstvo města Brna o převod dotace na opravu střech na ZŠ 

Blanenská 1, Jehnice do roku 2019 a o případné navýšení částky na tuto opravu dle 

rozpočtu. 

 

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na oslovení firem, které budou 

osloveny jako dodavatel staveb „Rozšíření hřbitova v Brně – Jehnicích“ a „Vybudování 

nového chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi I. etapa“ 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s oslovením firem, které budou 

osloveny jako dodavatel staveb „Rozšíření hřbitova v Brně – Jehnicích“ a „Vybudování 

nového chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi I. etapa“ a to: 

 

- PŘEMYSL VESELÝ stavební a inţenýrská činnost s.r.o. 

- ZEMAKO s.r.o. 

- Dopravní stavby Brno, s.r.o. 

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost stavebníka ?????????? o vyjádření 

k projektové dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu 

RD na ul. ??????? p.č. ???????? k.ú. Jehnice a k přesunu stoţáru místního rozhlasu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitky k přiloţené dokumentaci za 

předpokladu vybudování minimálně dvou parkovacích míst na p.č. ?????? k.ú. Jehnice a za 

dodrţení bezpečnostních opatření zabraňující poškození rozhlasového vedení způsobené 

kříţením rozhlasového vedení se stávající plynovou přípojkou, která se bude rekonstruovat. 

 

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

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost stavebníků ?????? a ?????????????? 

o vydání stanoviska k vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 

ohlášeného stavebního záměru na novostavbu RD na pozemcích p.č. ??????????? k.ú. 

Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vydává souhlasné stanovisko k ţádosti 

stavebníků ?????????? a ????????? o vydání stanoviska k vydání společného územního 

souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru na novostavbu RD na 

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

 

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

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice jednalo o potřebě  geodetického zaměření odvodnění 

od ul. Tumaňanova po potok Rakovec v rámci projektu Vybudování chodníku mezi Jehnicemi 

a Mokrou Horou   . 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje geodetické zaměření odvodnění 

od ul. Tumaňanova po potok Rakovec v rámci projektu Vybudování chodníku mezi Jehnicemi 

a Mokrou Horou do částky  10.000 -Kč,-  bez DPH 

 

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

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo místo pro vykonávání svatebních obřadů 

v MČ Brno – Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice určuje místo pro vykonávání svatebních 

obřadů v MČ Brno – Jehnice na celém katastrálním území Brno – Jehnice. 

 

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

 

Zasedání ukončeno ve 21:30 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 11. 7. 2018 od 18.30 hod 

v prostorách úřadu městské části.   
 

V Brně dne 24. 5. 2018 

 

 

 

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

  

 

 

 

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


