
Zápis z 237. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 23. 5. 2019 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 4 členi, 3 omluveni 

 

1. 

 

 ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

            Ověřovatel –  Ing. Otavová 

            Kontrola     –  Dr. Rinchenbach 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta navrhl  

 

- doplnění bodu 13) programu o podáním žádosti o dotaci v rámci programu 

Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Stavba požární zbrojnice Brno – Jehnice“ a 

dofinancování z finančních prostředků ze zdrojů MČ Brno – Jehnice 

 

Hlasování: 2 hlasy pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel  (tento návrh nebyl přijat) 

 

- bod 19) Projednání žádosti o dotaci na GŘ HZS na projekt „Pořízení nového 

dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“ a podáním žádosti o dotaci v rámci 

programu Individuální dotace JMK 2020 na projekt „Pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDH Brno – Jehnice“ 

 

Hlasování: 3 hlasy pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrželo, (tento návrh nebyl 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 závěrečného účtu za rok 2018 

7. Projednání zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno 

– Jehnice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a Zprávy nezávislého auditora o 

ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018 

8. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi MČ Brno – Jehnice a společností 

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. na akci „Rozšíření hřbitova 

v Jehnicích a rekonstrukce chodníků stávajícího hřbitova, parcela č. 801/1 k.ú. Jehnice 

9. Projednání žádosti o vyjádření k vymezení pokrytí lokality projektu „BrnoPublicWiFi“ 

10. Projednání zpracovaných digitálních povodňových plánů  

11. Projednání nabídky na doplnění oplocení na hřbitově v Jehnicích 

12. Projednání návrhu OZV města Brna o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 



13. Projednání žádosti o dotaci na GŘ HZS na výstavbu nové hasičky v MČ Brno – 

Jehnice  

14. Projednání finanční spoluúčasti MČ Brno – Jehnice při investiční akci Výstavba nové 

hasičky v Brně – Jehnicích 

15. Otevření obálek s nabídkami na opravu účelové komunikace na pozemku p.č. 801/2 

k.ú. Jehnice o výměře 735 m2. 

16. Projednání Revizního protokolu z roční hlavní kontroly dětského hřiště ze dne 

26.4.2019 a projednání cenové nabídky na opravu závad na dětském hřišti na náměstí 

3. Května v Brně – Jehnicích 

17. Projednání smlouvy o ročních kontrolách dětského hřiště na nám. 3. května v Brně – 

Jehnicích 

18. Projednání žádosti o souhlas s užitím znaku Jehnic do připravované knihy „Brno v roce 

2019 za dobu delší než 1000let“ 

 

Hlasování: 1 hlas pro, 0 hlasů proti, 3 hlasy se zdržely, (navržený program nebyl schválen) 

 

Program jednání nebyl schválen 

 

 

Zasedání ukončeno ve 18:36 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání Zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 30. 5. 2019  v 18:30 hod v prostorách 

ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

Starosta oznamuje zastupitelům, že materiály, které obdržely na toto jednání ZMČ Brno 

– Jehnice již nebudou znovu kopírovány a roznášeny jednotlivým zastupitelům. Pokud 

dojde k doplnění programu jednání, budou zastupitelům rozneseny pouze doplněné 

materiály. 

 

V Brně dne 23. 5. 2019 

 

 

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

 

 

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

 


