
Zápis z 239. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 20. 6. 2019 

 

Před zahájením zasedání oznámil Bc. K.Krinčev, ţe ze zasedání bude pořizován zvukový a 

obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 7  členů, 0 omluveno 

 

1. 

 

 ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

            Ověřovatel – Dr. Svoboda  

            Kontrola     – Ing. Otavová  

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti,0  hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

Starosta navrhl doplnění bodů 6-13 do programu jednání ZMČ Brno – Jehnice 

 

6. Seznámení zastupitelů s  Peticí občanů na zrušení záměru zastupitelstva na umístění 

stavby „Hasičská zbrojnice“ na p.č. 394 k.ú. Jehnice 

7. Projednání ţádosti o finanční dar ve výši 15.000,-Kč na organizaci a realizaci 11. 

Mezinárodního setkání válečných veteránů konaného v Brně 

8. Projednání ţádosti ze dne 13. 6. 2019 o vydání souhlasu k úpravám na stávající 

základové stanici T-Mobile „60513_Brno_Jehnice“ umístěné na objektu Základní 

školy na adrese Blanenská 2 v Brně Jehnicích  

9. Projednání dopisu náměstka primátorky JUDr. Roberta Kerndla ze dne 12. 6. 2019 o 

investičních prioritách městské části Brno – Jehnice  

10. Projednání ţádosti o schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení hospodářského 

výsledku ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

11. Projednání protokolu o provedeném interním auditu č. 2/2019 na ZŠ Blanenská 1, 

Jehnice 

12. Projednání ţádosti o vyjádření k návrhu prodeje, pronájmu a nabytí pozemků v k.ú. 

Jehnice, k návrhu svěření části pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice o výměře  

199 m2 

13. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019 

 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, 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. Seznámení zastupitelů s  Peticí občanů na zrušení záměru zastupitelstva na umístění 

stavby „Hasičská zbrojnice“ na p.č. 394 k.ú. Jehnice 



7. Projednání ţádosti o finanční dar ve výši 15.000,-Kč na organizaci a realizaci 11. 

Mezinárodního setkání válečných veteránů konaného v Brně 

8. Projednání ţádosti ze dne 13. 6. 2019 o vydání souhlasu k úpravám na stávající 

základové stanici T-Mobile „60513_Brno_Jehnice“ umístěné a objektu Základní školy 

na adrese Blanenská 2 v Brně Jehnicích  

9. Projednání dopisu náměstka primátorky JUDr. Roberta Kerndla ze dne 12. 6. 2019 o 

investičních prioritách městské části Brno – Jehnice  

10. Projednání ţádosti o schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení hospodářského 

výsledku ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

11. Projednání protokolu o provedeném interním auditu č. 2/2019 na ZŠ Blanenská 1, 

Jehnice 

12. Projednání ţádosti o vyjádření k návrhu prodeje, pronájmu a nabytí pozemků v k.ú. 

Jehnice, k návrhu svěření části pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice o výměře  

199 m2 

13. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

 

2) 

Ing. Hudec – Kdy bude zkolaudován hřbitov? 

Kolaudační souhlas na stavbu hřbitova nabyl právní moci dne 2. 5. 2019, stavba 

se převádí na OŢP MMB, který jej převede na SHMB.           

Dr. Rinchenbach – poţádal redakční radu, aby uveřejnila v JL upozornění občanům, ţe není 

povoleno ukládat domovní a biologický odpad do lesů,  coţ je v rozporu se zákonem o lesích 

Bc. Krinčev –  dotaz na kontejnery na biologický odpad 

p. XXX – louţe na místě bývalého zřízení staveniště u hřbitova 

               Je dohodnuto se tavební firmou, ţe v příštím týdnu dojde k prokopání, aby voda  

              odtékala a dojde k zatravnění 

p. XXX – proč není na webových stránkách svolání tohoto zasedání ZMČ Brno - Jehnice 

                  Program na toto zasedání byl zaslán společnosti, která spravuje webové stránky 

                  Proč nebyl vyvěšen, neví, tajemník měl v té době řádnou dovolenou 

Bc. Krinčev – dotaz na kompostéry pro obyvatele, dle jeho tvrzení si toto vzal pod patronát  

                   pan starosta. 

                   Starosta upozornil, ţe tato iniciativa vzešla z Úřadu Jihomoravského kraje,  

takţe si on nic pod patronát nebral. 

Tajemník odkázal na společnost SAKO, kde je moţné si tyto kontejnery objednat 

za splnění určitých podmínek. 

 

3) 

Retardéry, parkování na ul. Lelekovická, rušení okrasných ostrůvků na ul. Sousední – 

proběhla schůzka s projektantem, kterému byly předány veškeré poţadavky občanů, bude 

opravena dokumentace, a pokud to bude nutné, bude předáno k posouzení a případnému 

novému rozhodnutí příslušným orgánům. 

 

Zastávka Ořešínská – je objednáno sklo a bude po dodání instalováno 

 

Veřejná WIFI – zaslán dopis na TSB s připomínkami na rozšíření na obě zastávky na náměstí 

3. května v Brně - Jehnicích 

 



Dotace klubu důchodců – nejsou evidováni jako spolek, tudíţ se finanční příspěvek nechová 

jako dotace. Jsou propláceny jednotlivé doklady a faktury a jsou zúčtovány v ostatních 

nákladech. 

     

4)  

Byl doručen statický posudek na pozemek p.č. 394 k.ú. Jehnice, statik doporučuje 

nainstalovat přiměřenou zábranu (omezení vjezdu za zeď apod.). Současně s tím realizovat 

projektovou přípravu na vybudování řádné opěrné konstrukce. 

 

Na základě výsledku statického posudku bude MČ Brno – Jehnice nucena pozemek prozatím 

oplotit.  

 

5) 

Proběhlo Vítání občánků 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bylo seznámeno s  Peticí občanů na zrušení záměru 

zastupitelstva na umístění stavby „Hasičská zbrojnice“ na p.č. 394 k.ú. Jehnice. Petice 

poţadovala, aby RMB pozdrţela souhlas s podáním ţádosti na přidělení finančních 

prostředků pro tuto investiční akci do doby, neţ bude umístění hasičky v souladu s veřejným 

zájmem. Předkládané řešení umístění nové hasičky, povaţují za nehospodárné, 

netransparentní a kontroverzní. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere Petici občanů na zrušení záměru 

zastupitelstva na umístění stavby „Hasičská zbrojnice“ na p.č. 394 k.ú. Jehnice na vědomí. 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdrţel, tento návrh byl přijat 

 

Bc. Krinčev – toto téma by mělo zastupitelstvo hlouběji probrat – Není to petice adresovaná 

pro zastupitele MČ Brno – Jehnice, ale pro primátorku města Brna 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o finanční dar ve výši 15.000,- Kč na 

organizaci a realizaci 11. Mezinárodního setkání válečných veteránů konaného v Brně. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nesouhlasí s poskytnutím finančního daru 

ve výši 15.000,-Kč na organizaci a realizaci 11. Mezinárodního setkání válečných veteránů 

konaného v Brně 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ze dne 13. 6. 2019 o vydání souhlasu 

k úpravám na stávající základové stanici T-Mobile „60513_Brno_Jehnice“ umístěné na 

objektu Základní školy na adrese Blanenská 1 v Brně Jehnicích 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s úpravami na stávající základové 

stanici T-Mobile „60513_Brno_Jehnice“ umístěné na objektu Základní školy na adrese 

Blanenská 1 v Brně Jehnicích. Bude se jednat pouze o výměnu antén na stávajících stoţárech 

bez zásahu do střechy. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice poţaduje doloţení originálu 

hygienické zprávy na ionizující záření nově instalovaného zařízení. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 



 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dopis náměstka primátorky JUDr. Roberta 

Kerndla ze dne 12 .6. 2019 o investičních prioritách městské části Brno – Jehnice 

 

Jiţ schválené priority: 

 

- Výstavba společenského centra včetně kanceláří ÚMČ Brno – Jehnice, knihovny a 

ordinace lékařů  

- Vybudování nové hasičské zbrojnice pro dva automobily včetně zázemí pro hasiče 

- Vybudování DPS 

 

Tyto priority byly schváleny na 223. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice dne 21. 3. 2018 

 

-  Zpracování projektové dokumentace na rozšíření jídelny v ZŠ Blanenská 1 za částku 

350.000,-Kč se spoluúčastí městské části ve výši 5 % 

 

Tato priorita byla schválena na 226. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice dne 20. 6. 2018 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice stanovuje doplnění investičních priorit 

MČ  Brno – Jehnice následovně: 

 

-  rozšíření školní jídelny ZŠ 

-  rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 

-  zřízení nových prostor pro druţinu v půdním prostoru ZŠ 

-  pořízení klimatizace do učeben a kabinetů ve 3. patře ZŠ 

-  zřízení fotovoltaických panelů s příslušenstvím na střechu MŠ Brno-Jehnice 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o schválení účetní závěrky za rok 

2018 a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a 

rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo protokol o provedeném interním auditu č. 

2/2019 na ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere na vědomí protokol o provedeném 

interním auditu č. 2/2019 na ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o vyjádření k návrhu prodeje, 

pronájmu a nabytí pozemků v k.ú. Jehnice, k návrhu svěření části pozemku p.č. 8/4 k.ú. 

Jehnice o výměře 199 m
2
. 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 8/4 

k.ú. Jehnice o výměře 199 m
2
 do doby provedení stavby chodníku na ul. Kleštínek. 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice ţádá o svěření pozemku p.č. 8/4 k.ú. Jehnice o výměře 199 

m
2
 do své správy. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s nabytím pozemku p.č. 14/2 a 

p.č. 14/5 oba k.ú. Jehnice do majetku města Brna 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 3/2019 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 

  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, tento návrh byl přijat 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:18 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání Zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 4. 7. 2019  v 18:30 hod v prostorách 

ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

 

V Brně dne 21. 6. 2019 

 

 

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

 

 

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


