
Zápis z 241. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 5. 9. 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. 

 

Starosta navrhuje:  

 

 

 ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

          Ověřovatel – Dr. Rinchenbach 

          Kontrola –  Dr. Rychnovský 

 

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

 

Starosta navrhl doplnění programu jednání o bod  

 

20. Projednání ţádosti společnosti TAP-ART spol. s r.o. o pronájem malé tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů 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. Projednání ţádosti ???? o pronájem tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

7. Projednání ţádosti ???? o pronájem tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

8. Projednání ţádosti TJ Sokol Ořešín o pronájem malé tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

9. Projednání Smlouvy na dodávku prací a sluţeb se společností HZ Brno, spol. s r.o. 

10. Projednání ţádosti o vyjádření k územnímu souhlasu na stavbu „Brno, Plástky, 

prel.NN, ????“ 

11. Projednání plánované změny podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů 

12. Projednání návrhu OZV statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 

pozdějších vyhlášek 

13. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2025 

14. Projednání ţádosti VSK univerzita Brno o podporu Běhu o pohár jehnic – Běh 17. 

Listopadu 

15. Projednání ţádosti VSK Univerzita Brno o moţnost vyuţít parkoviště a další veřejné 

prostranství o kolo budovy ZŠ a MŠ Blanenská 1 v rámci Běhu o pohár Jehnic – Běh 

17. Listopadu 



16. Projednání ţádosti Knihovny Jiřího Mahena o podporu akce Poprvé do školy – poprvé 

do knihovny 

17. Projednání ţádosti ???? o uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 520/1 o 

výměře 1039 m2 k.ú. Jehnice 

18. Projednání navrţeného bodu Bc. Krinčevem – Zrušení usnesení z 236. Zasedání ZMČ 

Brno – Jehnice ze dne 25. 4. 2019 bod 7.  

19. Projednání Petice k vypsání architektonické soutěţe na „Společenské centrum a Úřad 

MČ Jehnice“. 

20. Projednání ţádosti společnosti TAP-ART spol. s r.o. o pronájem malé tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1 

 

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

 

 

2) Ing. Otavová – zakrývání dětského hřiště plachtou a údrţba dětského hřiště 

Odpověď: v příštím vydání JL bude inzerát na pracovníka na správu dětského hřiště 

 

 

Byly předloţeny písemné dotazy, které jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu. 

 

?????? – Jaký bude mít vliv petice proti umístění stavby Hasičské zbrojnice na p.č. 394 na 

další postup zastupitelstva 

Odpověď: ţádný , jelikoţ ţádnou petici ZMČ Brno – Jehnice neobdrţelo 

- Jak můţe pan starosta zadat projekt na stavbu „Hasičské zbrojnice“ na p.č. 394 aniţ byl před 

tím vypracován projekt na opěrnou zeď? 

Odpověď: projektová dokumentace vyšších stupňů na hasičskou zbrojnici nebyla nikdy 

objednána ani zpracována, v současné době se řeší opěrná zeď, proběhlo setkání 

s projektantem, statikem a některými členy ZMČ Brno – Jehnice, kde se řešilo vybudování 

opěrné zdi 

 

????? (dotaz na ZMČ Brno – Jehnice a na ing. Hudce) – Jaký je váš názor na vůli mnoha 

desítek občanů, kteří nechtějí umístit hasičskou zbrojnici na pozemek p.č. 394 na ul. 

Lelekovická v Brně – Jehnicích – petice podaná na MMB dne 10.6.2019 

Odpověď: podpisy pod peticí tvoří cca 17% občanů, ostatní s tím nemají problém 

Odpověď ing. Hudec: nikdo nenavrhl ani jedno jiné místo, kde by bylo moţné hasičku 

postavit, připadá mě to jako jediné vhodné řešení 

 

Občané z části ul. Lelekovická – poţadavek na zajištění svozu odpadů od domů 

Odpověď: nelze do vybudování opěrné zdi 

 

Bc. Krinčev – proč tam musí být betonová zeď, proč ne pouze dosypání 

Odpověď: Nejedná se o klasickou betonovou zeď, ale pouze o zpevnění svahu vrty osazenými 

HEB profily a zalitými betonovým mlékem v horní části budou mezi těmito profily osazeny 

betonové desky a terén dosypán. 

 

?????? – ţádá vyjádření k pozemkům, které navrhuje jako vhodné na vybudování Hasičské 

zbrojnice: 

 

a) p.č. 520/1 – část tohoto pozemku je v programu jednání tohoto ZMČ jako ţádost o 

pacht 



b) p.č. 46/11 a část vedlejší parcely 46/1 – na p.č. 46/11 nelze stavět je vedena jako zeleň 

a je součástí parku a náměstí v Brně – Jehnicích 

část p.č. 46/1 – nelze, jedná se o komunikace a zeleň, která je součástí parku na 

náměstí v Brně – Jehnicích 

c) p.č. 488/1 - nevhodné z hlediska náročných terénních úprav - jedná se o prudký svah v 

blízkosti komunikace 

 

Bylo dohodnuto a paní ???? souhlasila, ţe odpovědi na její dotazy budou vyhotoveny písemně 

a odeslány jí poštou. 

 

????? – na MUDr. Rinchenbacha – souhlasíte s poţadavky občanů tj. hledat jiné místo pro 

hasičskou zbrojnici a otevřená architektonická soutěţ na Společenské centrum a Úřad MČ 

Brno – Jehnice. 

Odpověď: Umístění na p.č. 394 povaţuji za jediný moţný způsob vybudování nové hasičské 

zbrojnice a nesouhlasím s tím, aby se kombinovala stavba společenského centra 

(reprezentativní charakter) se stavbou hasičky (technický charakter) na náměstí. 

Proti architektonické soutěţi na stavbu společenského centra nemám námitek a souhlasím 

s ní, i kdyţ to zřejmě v současné době není aktuální. 

 

Dále ???? předloţil připomínky všem zastupitelům 

 

???? – Co bylo podniknuto pro nápravu nebezpečného stavu svahu na ul. Lelekovická x 

Plástky  

Odpověď: Byla umístěna značka zákaz vjezdu automobilů nad 3,5t, inkriminované místo bylo 

označeno páskami a dopravním značením. Toto neustále někdo poškozuje a přesouvá, starosta 

jako zástupce MČ zvaţuje podání trestního oznámení na neznámého pachatele. 

 

- Proč byl vyhlášen vítěz soutěţe na opravu komunikace podél hřbitova a práce byla 

objednána před jednáním zastupitelstva 

Odpověď: Oprava byla nutná a jelikoţ bylo zřízeno staveniště jiţ na opravu hřbitova a 

soutěţ vyhrál stejný dodavatel, bylo objednáno, aby komunikace byla opravena do 

kolaudace hřbitova 

- Proč nebyla rekonstrukce cesty součástí rozšíření hřbitova 

Odpověď: Nemohla být , jelikoţ při soutěţi na rekonstrukci hřbitova tato cesta nebyla 

jako cesta evidována na Katastrálním úřadu (bylo to pole), teprve v průběhu stavby 

došlo k vytýčení a zanesení cesty jako účelové komunikace a MČ mohla pouţít na její 

opravu finanční prostředky, které má na opravu účelových komunikací 

- Proč nebyly v současné době práce, které probíhají na hřbitově součástí stavby 

rozšíření hřbitova a jak je smluvně ošetřen vztah stavebních prací a záruky na vady 

díla z původní akce 

Odpověď: Projekt se zpracovával ve spolupráci SHMB, kteří nepodali do projektu 

pozměňovací návrh. O stavbě jsme se dozvěděli v průběhu stavby a navrhli jsme 

SHMB, aby se domluvila s dodavatelem stavby, aby tyto práce byly provedeny zaráz. 

Bohuţel SHMB toto odmítla. MČ Brno – Jehnice předala stavbu v červenci 2019 OŢP 

MMB a Zastupitelstvo města Brna tuto stavbu v měsíci září 2019 svěřilo do správy 

SHMB. Od té chvíle veškeré reklamace stavebních prací jiţ přešly na SHMB a MČ 

Brno – Jehnice jiţ se hřbitovem nemá nic společného. 

 

 

 



Ústní dotaz: 

 

?????? – jak je to s výkupem pozemků za úřadem směrem na Loučky 

Odpověď: Odkup by byl moţný, nevíme za jaké finanční prostředky 

 

3) Vyhlášení rozhlasem jednání zastupitelstva – splněno 

    Starosta opětovně upozornil na zákaz ukládání odpadů do lesa 

    Koncepce redakční rady JL – je zpracována bude předloţena na příští jednání ZMČ  

Opěrná zeď- financování projednává starosta na MMB 

- Starosta zadá vypracování projektové dokumentace 

- Tuto stavbu bude financovat MMB nebude to tedy investiční akce MČ Jehnice 

         Nová hasička – MČ nebude investorem nebude tedy zadávat výběrové řízení  

 

4)  

a) Starosta seznámil zastupitele s dopisem 2. Náměstka primátorky města Brna Bc. Tomáše 

Koláčného, ve kterém informuje o proběhlé anketě na pronájem městských pozemků 

cirkusům s divokými druhy zvířat a ve kterém doporučuje městským částem nepronajímat 

městské pozemky cirkusům s divokými druhy zvířat. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tento dopis na vědomí 

 

b) Starosta seznámil zastupitele s dopisem 4. Náměstka primátorky města Brna JUDr. Roberta 

Kerndla o pokračování programu Housing First a ve kterém definuje podmínky za kterých je 

moţné ţádat o byty v rámci tohoto programu. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tento dopis na vědomí 

 

c) Starosta seznámil zastupitele, ţe Svaz měst a obcí pořádá své setkání v Brně. Starosta 

poţádal zastupitele o uvolnění částky ve výši 5.000,-Kč jako příspěvek městské části Brno – 

Jehnice na organizace tohoto setkání. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku ve výši 5.000,-Kč jako 

příspěvek městské části Brno – Jehnice na organizaci setkání Svazu měst a obcí v městě Brně. 

 

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

 

d) Starosta navrhl jako hlavního pořadatele akce Jehnické hody 2019 předsedu kulturní 

komise pana Milana Pernicu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice jmenuje jako hlavního pořadatele akce 

Jehnické hody 2019 předsedu Kulturní komise pana Milana Pernicu 

 

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

 

5) Nebyly předloţeny ţádní zprávy z výborů a komisí 

 

 

 

 



6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ????? o pronájem tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pronájmem tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1 panu ?????? v termínu od 1.10.2019 do 31.3.2020 a to kaţdou sobotu v časech 

od 19:00 do 20:00 hod. 

  

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

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ????? o pronájem tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pronájmem tělocvičny v ZŠ 

Blanenská 1 panu ?????? v termínu od 1.10.2019 do 30.4.2020 a to kaţdou neděli v časech od 

18:00 do 20:00 hod. 

  

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

 

  

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost TJ Sokol Ořešín o pronájem malé 

tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pronájmem malé tělocvičny 

v ZŠ Blanenská 1 TJ Sokol Ořešín v termínu od 17.9.2019 do 26.6.2020 a to kaţdé úterý 

v časech od 18:30 do 20:30 hod. a kaţdý čtvrtek v časech od 18:45 do 19:45 hod. 

  

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvu na dodávku prací a sluţeb se 

společností HZ Brno, spol. s r.o. 

 

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

zastupitelstva a poţaduje předloţení dalších nabídek  

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o vyjádření k územnímu souhlasu na 

stavbu „Brno, Plástky, přeloţka.NN, ????“. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se stavbou „Brno, Plástky, 

přeloţka.NN, ?????“. 

 

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

 

 

 

 

 

 



11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo plánované změny podmínek pro spalování 

suchých rostlinných materiálů 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nepoţaduje provedení změn v příloze 

k OZV č. 19/2017 a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno – 

Jehnice uvedené v příloze OZV č. 19/2017 zůstávají i nadále v platnosti. 

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 hlasy se zdrţely, tento návrh byl přijat 

 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV statutárního města Brna, kterou 

se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 

Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá připomínky k návrhu OZV 

statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, 

kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na 

období 2021-2025 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na 

období 2021-2025 

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost VSK univerzita Brno o podporu 

Běhu o pohár Jehnic – Běh 17. Listopadu 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku 10.000,- Kč jako 

podporu sportovní akce Běh o pohár Jehnic – Běh 17. listopadu, která se bude konat dne 17. 

11. 2019. 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost VSK Univerzita Brno o moţnost 

vyuţít parkoviště a další veřejná prostranství okolo budovy ZŠ a MŠ Blanenská 1 v rámci 

Běhu o pohár Jehnic – Běh 17. Listopadu 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se ţádostí VSK Univerzita Brno 

o moţnosti vyuţití parkoviště a další veřejná prostranství v okolí budovy ZŠ a MŠ Blanenská 

1, Brno pro zajištění sportovní akce pro děti i dospělé konané dne 17. listopadu 2019. 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice podmiňuje tento souhlas informováním občanů 

v dotčených ulicích o konání závodu a parkování. 

 

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

 



16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost Knihovny Jiřího Mahena o podporu 

akce Poprvé do školy – poprvé do knihovny. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku ve výši 3.000,-Kč jako 

podporu akce Poprvé do školy – poprvé do knihovny, kterou pořádá Knihovna Jiřího Mahena. 

Za tuto částku bude pořízena pro kaţdé dítě kníţka a malé pohoštění v rámci této akce. 

 

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ????? o uzavření pachtovní smlouvy 

na část pozemku p.č. 520/1 o výměře 1039 m2 k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na 

část pozemku p.č. 520/1 o výměře 1039 m2 k.ú. Jehnice. Ve smlouvě bude změněn čl. VI. bod 

2, která bude znít: Pachtýř je povinen se o svěřený pozemek starat s péčí řádného hospodáře.    

 

Bc. Krinčev dal protinávrh usnesení: 

 

ZMČ Brno – Jehnice nesouhlasí s pachtovní smlouvou a ţádá vlastníka černých staveb na p.č. 

520/1, aby tyto černé stavby odstranil. 

 

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

 

Starosta dal hlasovat o původním návrhu usnesení: 

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo písemný návrh Bc. Kamila Krinčeva  na 

revokaci  usnesení z 236. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice ze dne 25. 4. 2019 bod 7 

S názvem : Zrušení usnesení  z 236 zasedání  ZMČ Brno Jehnice  ze dne 25. 4. 2019 bod 7 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se zrušením svého usnesení z 

236. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice ze dne 25. 4. 2019 bod 7. 

 

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

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Petici k vypsání architektonické soutěţe na 

„Společenské centrum a Úřad MČ Jehnice“. 

 

Byl poloţen písemný dotaz paní ???? zda zastupitelstvo souhlasí s poţadavky občanů, tak jak 

byly definovány v petici, podané na ÚMČ Brno – Jehnice dne 17. 7. 2019. 

 

Zastupitelé J.Hudec, M.Otavová, D.Rychnovský, M.Svoboda a O.Rinchenbach uvedli, ţe 

podporují výstavbu nové hasičské zbrojnice na části p.č. 394 k.ú. Jehnice a nemají námitky 

proti architektonické soutěţi na budovu Společenského centra a úřadu MČ Brno – Jehnice. 

 

Pan starosta uvedl, ţe také podporuje výstavbu nové hasičské zbrojnice na části p.č. 394 k.ú. 

Jehnice a ţe k případné architektonické soutěţi na budovu Společenského centra a úřadu MČ 

Brno – Jehnice se nebude nyní vyjadřovat, protoţe tato stavba není momentálně na pořadu 



jednání a opětovně uvedl, ţe studie, která byla zpracována byla pouze prověřovací, zda se 

plánovaná budova vůbec vejde na místo, kde stojí současná budova ÚMČ Brno – Jehnice. 

 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tuto petici na vědomí 

 

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

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost společnosti TAP-ART spol. s r.o. o 

pronájem malé tělocvičny v ZŠ Blanenská 1 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pronájmem malé tělocvičny 

v ZŠ Blanenská 1 společnosti TAP-ART, spol. s r.o. v termínu od 17.9.2019 do 16.6.2020 a to 

kaţdé úterý v časech od 15:15 do 17:15 hod. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdrţel, tento návrh  byl přijat 

 

 

Zasedání ukončeno v 21:00 hod. 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání Zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 24. 10. 2019  v 18:30 hod. 

v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

 

V Brně dne 6. 9. 2019 

 

 

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

 

 

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

 


