
Zápis z 244. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 26. 02. 2020 

 

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

a obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 omluven 

 

1) Starosta navrhl jako Ověřovatele zápisu Bc. Krinčeva. Bc. Krinčev odmítl funkci 

ověřovatele zápisu do konce tohoto volebního období vykonávat. 

 

Starosta navrhl: 

Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

Kontrola –  Ing. Hudec 

Ověřovatel – Dr. Rychnovský 

 

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

 

Starosta navrhl stáhnout bod č. 6 z programu jednání 

 

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

 

Dr. Rychnovský navrhl další bod programu: Změna dopravního značení – Změna přednosti 

v jízdě z ulice Jandáskova doleva na ulici Gromešovu ve směru do Brna 

 

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

 

Starosta dal hlasovat o programu jako celku bez bodu 6 navrženého programu jednání a 

doplněného bodu jednání Dr. Rychnovským, u následujících bodů budou logicky změněna 

pořadová čísla 

 

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 smlouvy mezi MČ Brno – Jehnice a společností PORR a.s. na akci 

provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

7. Projednání smlouvy mezi MČ Brno – Jehnice a společností IDEALBAU s.r.o. jako 

Technický dozor investora na akci provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 

394 k.ú. Jehnice 

8. Projednání smlouvy mezi MČ Brno – Jehnice a společností J. K. safety a.s. jako BOZP 

na akci provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

9. Projednání Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. XXXX 

na pozemek p.č. 484 k.ú. Jehnice 

10. Projednání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. XXXX  na 

část pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

11. Projednání smluv o reklamě na I. Obecní ples  

12. Projednání darovací smlouvy na I. Obecní ples 



13. Projednání žádosti Sdružení rodičů při ZČ Brno – Jehnice o prodloužení termínu 

vyúčtování neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2019 

14. Projednání návrhu změny Územního plánu na pozemku p.č  394 k.ú. Jehnice z plochy 

pro zemědělské využití na plochu pro občanskou vybavenost 

15. Projednání žádosti MČ Brno – Jehnice  na přidělení finančních prostředků z volných 

zdrojů města Brna na projektovou dokumentaci na opravu el. instalace, rozšíření školní 

jídelny a vybudování tříd družiny v ZŠ Blanenská 1, Brno  

16. Projednání žádosti MČ Brno – Jehnice na přidělení finančních prostředků z volných 

zdrojů města Brna na Výměnu stacionárního ohřívače vody z důvodu havarijního stavu 

kotelny, Opravu střech vestibulu u atria v budově Základní školy, Blanenská 1, Brno – 

Jehnice  

17. Projednání nabídek na vypracování pasportu zeleně pro MČ Brno – Jehnice 

18. Projednání stížnosti zaslané MMB odborem interního auditu a kontroly 

19. Projednání žádosti společnosti Jehnické pivo s.r.o. o souhlas s používáním symbolů 

městské části Brno - Jehnice 

20. Projednání návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 19/2017, kterou se 

stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě 

Brně 

21. Projednání návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2001, kterou se vydává 

Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

22. Projednání změny dopravního značení – Změna přednosti v jízdě z ulice Jandáskova 

doleva na ulici Gromešovu ve směru do Brna 

 

 

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

 

2) paní XXXX – požaduje prostor pro činnost žen, maminek a dalších občanů Jehnic 

navrhuje zbudovat tento prostor místo ordinace v domě ÚMČ Brno – Jehnice 

z důvodu, že k obvodní lékařce chodí zanedbatelný počet lidí, pro které může MČ 

Brno – Jehnice zajistit senior bus. Plný text žádosti předala písemně na jednání 

ZMČ.V diskusi dále vystoupili p. XXXX, paní XXXX, pan XXXX, Ing. Otavová, Dr. 

Rychnovský, Dr. Rinchenbach, Bc. Krinčev a ing. Hudec s tím, že je nejprve nutné 

objektivizovat skutečné využití lékařské ordinace, než  by se přistoupilo  k jejímu 

zrušení. 

 

- Návrh osazení truhlíků na zábradlí mostku mezi restaurací Obecní dům a 

Restaurací na Staré 

 

p. XXXX – úprava záhonků v komunikaci na ul. Sousední 

 

p. XXXX – písemný dotaz  zda byl po 12. 12. 2019 vyhlášen  válečný stav , stav nouze , nebo 

krizový stav  ve smyslu  par. 177 zák. 183/2006 ? 

odp. Dr Rinchenbach – p. XXXX necitoval celý odst. 1 par. 177, kde je uvedena i hrozící 

závažná havárie. 

 

paní XXXX – doplnit mobiliář na vycházkové trasy (sáčky na psí exkrementy a odpadkové 

koše). 

 



3 ) Bc. Krinčev – námitka k zápisu z 243. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice bod 26). Není 

uvedeno, že Bc. Krinčev nesouhlasí s navrženým rozpočtem na rok 2020 z důvodu jeho 

nehospodárnosti. 

 

4) Starosta seznámil zastupitele, že byla na MMB OŠMT podána žádost na ocenění učitelů 

v roce 2020. Za MČ Brno – Jehnice byla navržena vedoucí paní učitelka MŠ Mgr. Petra 

Havlová v II. Kategorii – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. Dále starosta 

seznámil zastupitele, že byl na MMB OŠMT odeslán návrh na odměnu ředitele ZŠ pana Mgr. 

Petra Kotyzy. 

 

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

 

5) Starosta na žádost předsedy Kulturní komise seznámil zastupitele s proběhlým I. Obecním 

plesem. Po kontrole příjmů a výdajů budou příjmy a výdaje zveřejněny a výdělek bude 

rozdělen na částečné pokrytí výdajů jehnických  stárků na vystoupeni  v Kaunasu a ZŠ 

Blanenská 1, Brno na nákup hracího prvku (domečku) na zahradu MŠ. 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu mezi MČ Brno – Jehnice a 

společností PORR a.s. na akci provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. 

Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu mezi MČ Brno – 

Jehnice a společností PORR a.s. na akci provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 

394 k.ú. Jehnice 

 

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

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu mezi MČ Brno – Jehnice a 

společností IDEALBAU s.r.o. jako Technický dozor investora na akci provedení zabezpečení 

svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu mezi MČ Brno – 

Jehnice a společností IDEALBAU s.r.o. jako Technický dozor investora na akci provedení 

zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvu mezi MČ Brno – Jehnice a 

společností J. K. safety a.s. k zajištění   výkonu koordinátora  BOZP na staveništi na akci 

provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu mezi MČ Brno – 

Jehnice a společností J. K. safety a.s. k zajištění   výkonu koordinátora  BOZP na staveništi  

na akci provedení zabezpečení svahu na části pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

 

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi MČ 

Brno – Jehnice a Ing. XXXXX na pozemek p.č. 484 k.ú. Jehnice 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Dodatek č. 1 k pachtovní 

smlouvě mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. XXXX na pozemek p.č. 484 k.ú. Jehnice 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě mezi MČ 

Brno – Jehnice a XXXX na část pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

mezi MČ Brno – Jehnice a Ing. XXXX na část pozemku p.č. 394 k.ú. Jehnice 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo smlouvy o reklamě na I. Obecní ples mezi 

MČ Brno – Jehnice a společnostmi Komfort, a.s., Moravská stavební unie – MSU s.r.o, K.E.I. 

Group s.r.o., Artikl s.r.o.,  Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. a CARent, a.s. 

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvy o reklamě na I. Obecní 

ples mezi MČ Brno – Jehnice a společnostmi Komfort, a.s., Moravská stavební unie – MSU 

s.r.o, K.E.I. Group s.r.o., Artikl s.r.o.,  Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. a 

CARent, a.s. 

  

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo darovací smlouvu na I. Obecní ples mezi 

MČ Brno – Jehnice a společností Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje darovací smlouvu na I. Obecní 

ples mezi MČ Brno – Jehnice a společností Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost 

s.r.o. 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost Sdružení rodičů při ZŠ Brno – 

Jehnice o prodloužení termínu vyúčtování neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2019 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nesouhlasí s prodloužením termínu 

vyúčtování neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2019 Sdružení rodičů při ZČ Brno 

– Jehnice 

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh změny Územního plánu na pozemku 

p.č  394 k.ú. Jehnice z plochy pro zemědělské využití na plochu pro občanskou vybavenost. 

Nutnost změny na pozemcích pro sociální účely (DPS) p.č. 483 a p.č. 484 k.ú. Jehnice a 

pozemky pro zřízení parku pozemcích p.č.  502/1, p.č. 512/1, p.č. 513, p.č. 516/2 a p.č.516/1 

k.ú. Jehnice není nutná změna územního plánu na výše uvedených parcelách 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh změny Územního plánu 

na pozemku p.č  394 k.ú. Jehnice z plochy pro zemědělské využití na plochu pro občanskou 

vybavenost. 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo podání žádosti MČ Brno – Jehnice  na 

přidělení finančních prostředků z volných zdrojů města Brna na projektovou dokumentaci na 

opravu el. instalace, rozšíření školní jídelny a vybudování nových  tříd družiny v ZŠ 

Blanenská 1, Brno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s podáním žádosti MČ Brno – 

Jehnice  na přidělení finančních prostředků z volných zdrojů města Brna na projektovou 

dokumentaci na opravu el. instalace, rozšíření školní jídelny a vybudování nových  tříd 

družiny v ZŠ Blanenská 1, Brno v celkové výši 750.000,-Kč 

 

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

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo podání žádosti MČ Brno – Jehnice na 

přidělení finančních prostředků z volných zdrojů města Brna na výměnu centrálního 

plynového ohřívače vody pro ZŠ Blanenská 1 z důvodu havarijního stavu, ve výši 300 000 

Kč. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s podáním žádosti MČ Brno – 

Jehnice na přidělení finančních prostředků z volných zdrojů města Brna na výměnu  

centrálního plynového ohřívače vody pro ZŠ Blanenská 1 z důvodu havarijního stavu, ve výši 

300 000 Kč. 

  

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na vypracování pasportu zeleně pro 

MČ Brno – Jehnice Vzhledem k tomu, že vítěz výběrového řízení společnost AGERIS 

nepodepsala smlouvu z důvodu nedostatku kapacity ZMČ Brno – Jehnice vybíralo ze 

stávajících nabídek společností ATREGIA s.r.o. a Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku na vypracování 

pasportu zeleně pro MČ Brno – Jehnice od společnosti Atregia s.r.o. a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy.  

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Odborem kontroly a interního auditu 

Magistrátu města Brna postoupenou stížnost pana Františka Pernici  týkající se údajného 

střetu  zájmu starosty MČ  při hlasování  v bodě 5 na ZMČ č. 243 dne  12.12.2019.  

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere tuto stížnost na vědomí. 

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost společnosti Jehnické pivo s.r.o. o 

souhlas s používáním symbolů městské části Brno – Jehnice s tím, že je nutné dojasnit některé 

právní aspekty  případného souhlasu . 



 

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

zastupitelstva MČ Brno - Jehnice 

 

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

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV, kterou se mění a doplňuje OZV 

č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve 

statutárním městě Brně 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice konaného dne 26. 2. 2020 souhlasí 

s  návrhem OZV č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných 

materiálů ve statutárním městě Brně. 

 

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

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrhu OZV, kterou se mění a doplňuje 

OZV č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

 

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

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

vyhlášek  

 

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

 

22) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh změny dopravního značení – Změna 

přednosti v jízdě z ulice Jandáskova doleva na ulici Gromešovu ve směru do Brna. Jde o 

návrat k původnímu stavu , než vznikl hypermarket Globus. Zejména v ranních hodinách zde 

vznikají  fronty a  problém s odbočením  , přitom se jedná o hlavní tah pro Mokrou Horu, 

Jehnice a Ořešín 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice navrhuje  změnu dopravního značení - 

Změna přednosti v jízdě z ulice Jandáskova doleva na ulici Gromešovu ve směru do Brna, tak 

aby byla zaznačena jako hlavní ulice a pověřuje starostu odesláním tohoto návrhu na odbor 

dopravy MMB. 

 

Hlasování: 4 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat) 

 

Zasedání ukončeno ve 21:14 hod. 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice svolá starosta v zákonem stanovené lhůtě. 

 

V Brně dne 27. 02. 2020 

 

 

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

  

 

 

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


