
Zápis z 227. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 11. 7. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven 

 

1) ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Ing. Pekař 

            Kontrola –  p. Pernica 

            Ověřovatel     -  Ing. Hudec 

 

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

 

Starosta navrhl doplnění programu o bod: 

 

15. Transfery na investice na školská zařízení na rok 2019 a na ostatní investice na rok 

2019 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (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 žádosti o vyjádření s případnou realizací projektu „Lavička Václava 

Havla v Jehnicích“ 

8. Projednání žádosti o nájmu tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

9. Projednání cenové nabídky na hydrogeologické práce v rámci přípravných 

projekčních prací na akci „Vybudování chodníku mezi Mokrou Horou a Jehnicemi II. 

Etapa“ 

10. Projednání návrhu na změnu územního plánu na p.č. ???? k.ú. Jehnice 

11. Projednání smlouvy o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. Arch. Gustavem 

Křivinkou na studii „Hasičská zbrojnice Brno – Jehnice, ul. Lelekovická“ 

12. Projednání smlouvy o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. Arch. Haraldem 

Čadílkem - projekční kanceláří Haralďs rekonstrukce 

13. Projednání žádosti o souhlas s úpravou technologie na stávající základové 

stanici spol. T-Mobile Cz a.s. na střeše budovy ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

14. Projednání žádosti o vyjádření ke stávajícímu využití pozemku – účelová 

zemědělská komunikace v k.ú. Jehnice 

15. Transfery na investice na školská zařízení na rok 2019 a na ostatní investice na 

rok 2019 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (navržený program byl schválen) 

 

 

2) Dr. Rychnovský – sečení zahrady MŠ – řeší se 

    p. ????? – žádost o zpřístupnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  – projednáno 

   Ing. Hudec – dotaz na stavbu na okraji lesa na Plástkách – prověřit 



Byly zodpovězeny dotazy občanů na případné umístění nové hasičské zbrojnice na ul. 

Lelekovická. 

 

3) body jsou průběžně plněny. 

 

4)  Starosta neměl žádné zprávy a nebyly žádné dotazy 

 

5)  p. Pernica – pokračuje příprava Jehnických hodů 2018 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice čeká na rozhodnutí stavebního úřadu Brno – Královo 

Pole ve věci dodatečného povolení stavby před dokončením v areálu Pivovaru Jehnice 

„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. 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh realizace projektu „Lavička Václava 

Havla v Jehnicích“. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s projektem „Lavička Václava 

Havla v Jehnicích“, realizaci je třeba zkoordinovat s výsadbou lípy k 100. Výročí republiky. 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o nájmu tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

v termínu 1.10.2018 – 30.4.2019, za účelem volejbalu v neděli v čase 18:00 – 20:00 hodin. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice na základě žádosti souhlasí s pronájmem  

tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 v termínu 1.10.2018 – 30.4.2019, za účelem volejbalu v neděli 

v čase 18:00 – 20:00 hodin, tak jak byla předložena a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenovou nabídku na hydrogeologické práce 

v rámci přípravných projekčních prací na akci „Vybudování chodníku mezi Mokrou Horou a 

Jehnicemi II. Etapa“. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s cenovou nabídkou na 

hydrogeologické práce v rámci přípravných projekčních prací na akci „Vybudování chodníku 

mezi Mokrou Horou a Jehnicemi II. Etapa“ v částce 58 800,-Kč bez DPH a požaduje 

předložení dodatku ke smlouvě se zhotovitelem projektové dokumentace a pověřuje starostu 

podpisem tohoto dodatku. 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na pořízení změny Územního plánu 

města Brna na pozemku p.č. ???? k.ú. Jehnice z plochy nestavební – volná, stabilizovaná, 

zemědělský půdní fond na stavební návrhová s funkcí bydlení. 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitek k návrhu na pořízení změny 

Územního plánu města Brna na pozemku p.č. ???? k.ú. Jehnice z plochy nestavební – volná, 

stabilizovaná, zemědělský půdní fond na stavební návrhová s funkcí bydlení. 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a 

Ing. Arch. Gustavem Křivinkou na studii „Hasičská zbrojnice Brno – Jehnice, ul. 

Lelekovická“ 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice odložilo tento bod na další zasedání 

z důvodu úprav smlouvy: 

 

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a 

Ing. Arch. Haraldem Čadílkem - projekční kanceláří Haralďs rekonstrukce na akci „Rozšíření 

hřbitova v Brně-Jehnicích“- úprava a doplnění PD pro stavební povolení a výběr zhotovitele. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se smlouvou o dílo mezi MČ 

Brno – Jehnice a Ing. Arch. Haraldem Čadílkem - projekční kanceláří Haralďs rekonstrukce 

na akci „Rozšíření hřbitova v Brně-Jehnicích“- úprava a doplnění PD pro stavební povolení a 

výběr zhotovitele v ceně 21 600,-Kč bez DPH. 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o souhlas s úpravou technologie na 

stávající základové stanici spol. T-Mobile Cz a.s. na střeše budovy ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice žádá spol. T-Mobile Cz a.s. ať si zajistí 

vyjádření statika, který projektoval konstrukci střechy a na tomto podkladě bude dále žádost 

projednána. 

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o vyjádření ke stávajícímu využití 

pozemku p.č. 438/10  – účelová zemědělská komunikace v k.ú. Jehnice z orné půdy na ostatní 

komunikaci. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitek k žádosti o vyjádření ke 

stávajícímu využití pozemku p.č. 438/10 – účelová zemědělská komunikace v k.ú. Jehnice. 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice dodatečně projednalo transfery na investice na školská 

zařízení na rok 2019 a na ostatní investice na rok 2019 vzhledem k tomu, že požadavek musel 

být odeslán ještě před jednáním zastupitelstva. 

 

 

 



 

Návrh usnesení: 

a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice žádá o převedení částky 5 800 000,-Kč na 

rekonstrukci střechy na ZŠ Blanenská 1 I. etapa z oprav (transfer městským částem v 

roce 2018) do investic a žádá o  převedení této částky do roku 2019. 

 

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

 

b)  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice žádá o zařazení rekonstrukce střechy II. etapa ZŠ 

Blanenská 1 v částce 1 870 000,-Kč do investičních transferů na školská zařízení na 

rok 2019 

 

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

 

c)  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice žádá o zařazení vypracování studie na společenské 

centrum a ÚMČ Brno – Jehnice v částce 130.000,-Kč do transferů na ostatní investice 

na rok 2019. Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl 

schválen) 

 

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

 

 

d)  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice žádá o zařazení vypracování studie na vybudování 

nové hasičské stanice v Jehnicích v částce 130.000,-Kč do transferů na ostatní 

investice na rok 2019. 

 

 

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

 

 

Zasedání ukončeno v 19:55 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 5. 9. 2018 od 18.30 hod 

v prostorách úřadu městské části.   
 

V Brně dne 12. 7. 2018 

 

 

 

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

  

 

 

 

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

 

 


