
Zápis z 235. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 21. 3. 2019 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 omluven 

 

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

            Ověřovatel –  Dr. Rinchenbach 

            Kontrola     –  prof. Svoboda 

 

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

 

Starosta navrhl doplnění programu o body: 

12. Projednání rozpočtového opatření č. 1 

13. Projednání žádosti pana ?????? o pronájem pozemku p.č. 483 k.ú. Jehnice od 20. 4. 

2019 – 20. 7. 2019 za účelem uložení cca 70 ks palet stavebního materiálu 

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta dal hlasovat o programu jako celku:  

 

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 výkon TDI na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ 

7. Projednání nabídky a smlouvy na výkon Autorského dozoru na akci „Rekonstrukce 

střechy ZŠ Blanenská 1“ 

8. Výběr zhotovitele – renovace kříže na hřbitově v Brně – Jehnicích 

9. Vypsání architektonické soutěže k výstavbě veřejných budov v MČ Brno – Jehnice 

10. Projednání připomínek ZMČ ke změně ÚPmB B36/07-II – MČ Brno – Jehnice 

(výstavba před školou) 

11. Projednání žádosti ?????? o zapůjčení tělocvičny ZŠ pro natrénování choreografie dětí 

12. Projednání rozpočtového opatření č. 1 

13. Projednání žádosti pana ?????? o pronájem pozemku p.č. 483 k.ú. Jehnice od 20. 4. 

2019 – 20. 7. 2019 za účelem uložení cca 70 ks palet stavebního materiálu. 

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, (navržený program byl schválen) 

 

2) Starosta -  dotazy občanů ze setkání s občany budou uveřejněny na webových stránkách    

                      MČ Brno – Jehnice. 

- na MČ byla doručena další připomínka k zastřešení zastávky na ul. Ořešínská, 

proto byla požádána dopravní policie o vyjádření. Jakmile přijde odpověď, 

bude na připomínku odpovězeno. 

 

Ing. Hudec – zpomalovací pruhy na náměstí 3. Května a na ul. Meziboří před dětským  

            hřištěm 



- požádat o častější měření rychlosti na ul. Blanenská u náměstí 3. Května a mezi 

Jehnicemi a Mokrou Horou 

paní ????? – dotaz na p.č. 18/1 k.ú. Jehnice, tento pozemek byl v majetku UZSVM a ten jej 

                          prodal v aukci.  

 

3)  bod 2 čistění vpustí – od 26. 3. 2019 bude probíhat úklid po zimě, v rámci tohoto úklidu je 

                                         objednáno čištění vpustí 

     bod 5C – po dohodě s kulturní komisí budou tato výročí připomenuta v Jehnických listech 

     bod 6 – Smlouvy podepsány, finanční prostředky jsou na účtu městské části  

      

4) Doplnění parkovacích míst na ul. Lelekovická a na ul. Rozhledová - je již povoleno, 

projekt je zveřejněn na webových stránkách MČ, bude prověřeno, jestli je vhodné zrušit 

zelené pásy na ul. Lelekovická, aby se mohla rozšířit vozovka. 

 

      - Rozšíření hřbitova – termín dokončení je plánován na první týden v květnu 2019 

5)  

A) Prof. Svoboda za Redakční radu Jehnických listů: 

- snaha oživit koncepci JL 

- do měsíce předloží návrh ZMČ Brno – Jehnice na chystané změny 

- byla zřízena emailová schránka jehnickelisty@seznam.cz, předseda vyzývá 

občany, aby se zapojili do tvorby obsahu JL 

- zápis je přílohou tohoto materiálu 

 

B) pan Milan Pernica za kulturní komisi navrhuje, aby bylo obnoveno vítání občánků. Návrh 

materiálu zpracuje komise a bude předložen ZMČ Brno – Jehnice. 

 

6) Na ÚMČ Brno – Jehnice byly v termínu dodány tři nabídky na technický dozor investora 

na akci stavby „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ 

 

Místostarosta MUDr. Rinchenbach otevřel obálky s nabídkami podle data doručení a hlasitě 

do zápisu uvedl název zhotovitele, nabídkovou cenu bez DPH, nabídkovou cenu s DPH. 

 

A) Nabídka doručena 18. 3. 2019 

MMB Consulting s.r.o., Ondrova 20/20, 635 00 Brno; 450,- Kč/hod bez DPH; 544,50 Kč/hod 

včetně DPH. 

 

B) Nabídka doručena 20. 3. 2019 

Ing. Michal Milták, J. Skácela 880, 696 62 Strážnice; 650,- Kč/hod – není plátce DPH 

 

C) Nabídka doručena 21. 3. 2019 

IDEALBAU s.r.o., Chalupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno; 240,- Kč/hod bez DPH; 

290,40 Kč/hod včetně DPH 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku společnosti 

IDEALBAU s.r.o., se sídlem Chalupeckého náměstí 473/2, 602 00 Brno za částku 240,-

Kč/hod bez DPH jako technický dozor investora na akci stavby „Rekonstrukce střechy ZŠ 

Blanenská 1“. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu prověřením veškerých 

činností firmy IDEALBAU s.r.o. (zejména získání referencí) a pověřuje jej podpisem 

smlouvy. 
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Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat) 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku a návrh smlouvy na výkon 

autorského dozoru na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ od doc. ing. Karla 

Šuhajdy, Ph.D. za částku 700,-Kč/hod (není plátce DPH). 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku na výkon autorského 

dozoru na akci „Rekonstrukce střechy ZŠ Blanenská 1“ od doc. ing. Karla Šuhajdy, Ph.D. za 

částku 700,-Kč/hod (není plátce DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy na výkon 

autorského dozoru. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat)   

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na výběr zhotovitele – renovace 

kříže na hřbitově v Brně – Jehnicích. Byly doručeny 3 nabídky, a to:  

 

A) S: LUKAS s.r.o., Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno; 52.000,- Kč bez DPH, 62.920,- Kč 

vč. DPH 

B) MgA. Radka Levínská, Bělohorská 159, 636 00 Brno, 96.000,- Kč bez DPH;  

110.400,- Kč vč. DPH 

C) Marston-CZ s.r.o., Jahodová 533/56, 620 00 Brno, 37.200,- Kč bez DPH; 45.012, -Kč 

vč. DPH 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku fi. Marston-CZ s.r.o., 

Jahodová 533/56, 620 00 Brno za částku 45.012,- Kč vč. DPH. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat) 

 

9)  Starosta seznámil zastupitele, že požádal Kancelář architekta města Brna o odborné 

posouzení prověřovacích studií (společenské centrum a hasička).  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice odsouvá tento bod na jednání 

zastupitelstva po obdržení odborného posouzení prověřovacích studií na Společenské centrum 

a hasičku od Kanceláře architekta města Brna. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo (tento návrh byl přijat) 

 

10) Před projednáváním tohoto bodu oznámil místostarosta Dr. Rinchenbach střet zájmů. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh změny ÚPmB B36/07-II – MČ Brno – 

Jehnice (výstavba před školou). Zastupitel Bc. Krinčev navrhl k tomuto bodu následující 

usnesení: Zastupitelstvo podmiňuje svůj souhlas s výstavbou splněním následujícího: 

- investor bude souhlasit s průjezdem osobních automobilů z areálu bývalého pivovaru 

přes své pozemky 22/4 a 18/3 

- na dotčeném území bude zvýšen podíl zelených ploch 

- na dotčeném území bude v blízkosti školy více parkovacích míst 

 

Starosta navrhl jako protinávrh následující usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice 

souhlasí s návrhem změny ÚPmB B36/07-II – MČ Brno – Jehnice  

 



Po dlouhé diskusi bylo hlasováno nejprve o protinávrhu usnesení podaného starostou. 

 

A) Protinávrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s návrhem změny 

ÚPmB B36/07-II – MČ Brno – Jehnice 

 

Hlasování: 4 hlasů pro, 1 hlas proti, nehlasoval 1 – Dr. Rinchenbach (tento protinávrh byl 

přijat) 

 

B) Návrh usnesení: Zastupitelstvo podmiňuje svůj souhlas s výstavbou splněním 

následujícího: 

- investor bude souhlasit s průjezdem osobních automobilů z areálu bývalého pivovaru 

přes své pozemky 22/4 a 18/3 

- na dotčeném území bude zvýšen podíl zelených ploch 

- na dotčeném území bude v blízkosti školy více parkovacích míst 

 

S ohledem na přijetí návrhu uvedeného jako bod pod písmenem A) nebylo o návrhu 

hlasováno.  

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost ????? o zapůjčení tělocvičny ZŠ pro 

natrénování choreografie dětí. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se zapůjčením tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1, Jehnice paní ??????? pro natrénování choreografie dětí v termínech 30. 3. 2019 

od 16:00 do 19:00 hod a 6. 4. 2019 od 16:00 do 19:00 hod. bez úplatně. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat) 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 1 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 1 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo (tento návrh byl přijat) 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost pana ?????? o pronájem pozemku 

p.č. 483 k.ú. Jehnice od 20. 4. 2019 – 20. 7. 2019 za účelem uložení cca 70 ks palet 

stavebního materiálu. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 483 

k.ú. Jehnice od 20. 4. 2019 do 20. 7. 2019 za účelem uložení cca 70 ks palet stavebního 

materiálu panu ?????????. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo (tento návrh byl přijat) 

 

Zasedání ukončeno ve 21:05 hod. 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 25. 4. 2019  v 18:30 hod v prostorách 

ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

V Brně dne 22. 3. 2019 



 

 

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

 

 

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

 


