
Zápis z 229. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 26. 9. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 omluven 

 

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

            Kontrola –  Ing. Pekař 

            Ověřovatel     -  Ing. Hudec 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta navrhl doplnění programu o body: 

 

8. Prezentace Ing. Arch. Křivinky na studii Obecního domu 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 5 

10. Projednání žádosti o nájmu tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

11. Projednání žádosti o spolupráci na umístění sběrného kontejneru na textil, obuv apod.  

12. Projednání nabídky na opravu antoníčka u terasy u hospody Na Staré 

13. Projednání návrhu na dispozici s majetkem města – směna p.č. ???? za část pozemku 796/1 

oba k.ú. Jehnice 

 

 

Hlasování: 6 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. Projednání nabídek na zimní údržbu chodníků a komunikací v MČ Jehnice 

7. Výběrové řízení na dodavatele stavby „ZŠ Blanenská 1 – oprava střechy“ 

8. Prezentace Ing. Arch. Křivinky na studii Obecního domu 

9. Projednání rozpočtového opatření č. 5 

10. Projednání žádosti o nájmu tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

11. Projednání žádosti o spolupráci na umístění sběrného kontejneru na textil, obuv apod.  

12. Projednání nabídky na opravu antoníčka u terasy u hospody Na Staré 

13. Projednání návrhu na dispozici s majetkem města – směna p.č. ????  za část pozemku 796/1 

oba k.ú. Jehnice 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (navržený program byl schválen) 

 

2) Ing. Hudec – černá skládka u lesa za vodárnou na ul. Blanenská ve směru z Mokré hory do  

                           Jehnic 

Dr. Rychnovský – upravit vegetaci na křižovatce Aloise Havla – Pod Vrškem 

 

3) Z minulého zápisu vše splněno. 

 

4) Starosta seznámil zastupitele s pokračováním převodu účelových komunikací p.č. 724/1 a p.č. 

728/1 oba k.ú. Jehnice na město Brno a svěření MČ Brno – Jehnice. 

 

5)  Zastupitelstvo MČ Brno - Jehnice projednalo zprávu kontrolního výboru ze dne 11.9.2018 a 

finančního výboru ze dne 10.09.2018.  

 

Zastupitelstvo MČ Brno - Jehnice bere tyto zprávy na vědomí 



 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na zimní údržbu chodníků a komunikací 

v MČ Jehnice. Byly osloveny firmy: DVOŘÁK Comte, a.s., MICHAL HRNČÍŘ s .r.o., Služby Minks, 

s.r.o. a elitbau s.r.o. Nabídku zaslala pouze společnost DVOŘÁK Comte, a.s., kdy společnosti 

MICHAL HRNČÍŘ s .r.o., Služby Minks, s.r.o. zakázku odmítli z kapacitních důvodů a společnost 

elitbau s.r.o. na poptávku vůbec nereagovala. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku společnosti DVOŘÁK Comte, 

a.s. na zimní údržbu chodníků v paušální měsíční částce 59.400,-Kč bez DPH a komunikací za 

paušální měsíční částku 41.040,-Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv. 

 

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

 

7) Na ÚMČ Brno – Jehnice byly v termínu dodány tři nabídky na zhotovitele podlimitní zakázky na 

dodavatele stavby „ZŠ Blanenská 1 – oprava střechy“.  
 
Nabídky jsou seřazeny podle času doručení na ÚMČ Brno – Jehnice: 

 

a) ROMEX s.r.o. 

b) T o c h á č e k spol. s r.o. 

c) FALTON, spol. s r.o. 

 

Místostarosta MUDr. Rinchenbach otevřel obálky s nabídkami a hlasitě do zápisu uvedl nabídkovou 

cenu včetně DPH a záruční doby na provedenou stavbu. Nabídky jsou seřazeny od nejvyšší po 

nejnižší: 

 

a) FALTON, spol. s r.o.         7,593.561,-Kč záruka 60 měsíců 

b) T o c h á č e k spol. s r.o.   7,179.533,-Kč záruka 60 měsíců 

c) ROMEX s.r.o.                    7,137.775,-Kč záruka 60 měsíců 

 

Zastupitelstvo zkontrolovalo přiložené návrhy smlouvy o dílo a všechny smlouvy splňují náležitosti a 

ustanovení, které byly uvedeny v zadávací dokumentaci. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vybírá zhotovitele stavby na akci „ZŠ Blanenská 1 

– oprava střechy“ společnost ROMEX s.r.o. za celkovou částku 7,137.775,-Kč včetně DPH a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

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

 

8) Na zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice se dostavil Ing. Arch Gustav Křivinka a předložil 

zastupitelstvu poupravený návrh na podobu nové budovy ÚMČ Brno – Jehnice a společenského 

centra. Zastupitelé vzali jeho návrh na vědomí a pověřili starostu dalším jednáním s architektem na 

zapracování drobných připomínek a jednáním s příslušnými dotčenými orgány na konečné podobě 

studie. 

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtového opatření č. 5/2018 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018, které je 

nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost na pronájem tělocvičny panu ????? v termínu 

od 1.10.2018 do 31.12.2018 a to každou sobotu od 19.00-20.00 hod. za částku 500,-Kč/hod.. 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje  žádost na pronájem tělocvičny 

panu ????  v termínu od 1.10.2018 do 31.12.2018 a to každou sobotu od 19.00-20.00 hod. za částku 

500,-Kč/hod. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

  

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o spolupráci na umístění sběrného kontejneru 

na textil, obuv apod. společnosti TextilEco a.s. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s umístěním sběrného kontejneru na textil, 

obuv apod. společnosti TextilEco a.s. na křižovatce ulic Lelekovická, Plástky a Rozhledová. 

 

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku na opravu rozvaděče u terasy u hospody Na 

Staré. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s opravou rozvaděče u terasy hospody Na 

Staré za částku 3.682,-Kč včetně DPH. 

 

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

 

13) ????? oznámil zastupitelstvu  před projednáním tohoto bodu střet zájmů, jelikož pozemek p.č. 

????? k.ú. Jehnice je jeho majetkem. ????? oznámil, že nezúčastní hlasování o tomto bodu. 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na dispozici s majetkem města – směna p.č. ???? 

za část pozemku 796/1 oba k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se směnou p.č. ????  za část pozemku 

796/1 oba k.ú. Jehnice.  

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 20:30 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

 

V Brně dne 27. 9. 2018 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 


