
Zápis z 246. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 7. 5. 2020 

 

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

a obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 omluven 

 

Starosta navrhl: 

Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

Kontrola –  Dr. Rychnovský 

Ověřovatel – Dr. Rinchenbach 

 

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

 

Starosta navrhl doplnit program jednání o body: 

 

1. Ţádost společnosti Tap-Art, spol. s r.o. s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu části 

budov – malá tělocvična a příslušenství v ZŠ Brno, Jehnice 

 

2. Projednání ţádosti manţelů Palových o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 486/2  

 

Hlasování: 5 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. Projednání změny zápisu z 243. Zasedání ZMČ Brno – Jehnice bod 26 Projednání a 

schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2020 

7. Projednání ţádosti manţelů ???? o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 516/3 k.ú. 

Jehnice o výměře cca 137 m2  

8. Projednání ţádosti společnosti Jehnické pivo s.r.o. o souhlas s pouţíváním symbolů 

městské části Brno – Jehnice 

9. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a 

MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice“ 

10. Projednání ţádosti o odstranění okrasného záhonku před domem Sousední č. ? 

11. Projednání návrhu Nového Územního plánu na pozemku p.č  394 k.ú. Jehnice na 

plochu pro veřejnou vybavenost a pozemků p.č. 483,484,485 k.ú. Jehnice na plochy 

pro veřejnou vybavenost a parcely 516/1, 513, 512/1, 512/2, 502/2, 502/1 k.ú. Jehnice 

na plochy pro městskou zeleň    

12. Projednání Usnesení ZMB – ţádost o prominutí místního poplatku z moci úřední 

13. Projednání ţádosti Mgr. Stanislava Zechmeistera o prominutí úhrady měsíčního 

nájemného od 14. 3. 2020 do doby zrušení mimořádného opatření na uzavření 

restaurací a ţádosti o účtování vodného a stočného v tomto období ve výši 50% ze 

skutečné spotřeby 



14. Projednání nabídek na údrţbu zeleně v MČ Brno – Jehnice na letní období a projednání 

Smlouvy o zajištění údrţby ploch veřejné zeleně v MČ Brno - Jehnice 

15. Projednání ţádosti MČ Brno – Jehnice v rámci programu Dotace pro jednotky SDH 

obcí pro rok 2021 na projekt „Stavba poţární zbrojnice Brno – Jehnice“ se spoluúčastí 

MČ Brno – Jehnice ve výši 559.609,-Kč v případě dotace z JMK nebo 709.609,-Kč bez 

dotace JMK 

16. Projednání Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup 

dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice ve výši 300.000,-Kč 

17. Projednání ţádosti MČ Brno – Jehnice na MMB OD umístění vodorovného dopravního 

značení na náměstí 3. Května s ohledem na budoucí moţné rezidentní parkování 

18. Projednání ţádosti ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, p.o. o povolení převodu finančních 

prostředků do rezervního fondu 

19. Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020 

20. Ţádost společnosti Tap-Art, spol. s r.o. o souhlas s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu 

části budov – malá tělocvična a příslušenství v ZŠ Brno, Jehnice 

21. Projednání ţádosti manţelů ??? o souhlas s prodejem části pozemku p.č. 486/2  

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 

 

2) Dr. Rinchenbach – zanesená vpusť na komunikaci na ul. Plástky 

Paní ? – popelnice na psí exkrementy  - jedna popelnice včetně příslušenství stojí cca 

5.000,-Kč, máme vytipováno 20 míst, kde by se daly umístit, pracuje se na tom 

Pan ? – zveřejňovat podklady zastupitelstva – MČ Brno – Jehnice nezveřejňuje 

podklady pro jednání zastupitelstva 

Paní ? – na ul. Havláskova není rozumět hlášení místního rozhlasu 

Na jednání zastupitelstva se dostavil pan ? a poţádal zastupitelstvo s odkazem na čl. II bod 5, 

o slovo. Starosta dal hlasovat pro 6 proti 0 zdrţel se 0. Panu ? bylo uděleno slovo, ve kterém 

představil dobrovolnickou pomoc www.muzemepomuzeme.cz která se zabývá pomocí pro 

občany. Bliţší informace jsou přílohou tohoto zápisu, budou zveřejněny v květnovém vydání 

Jehnických listů a plakátky budou vylepeny na plakátovacích plochách na zastávkách v MČ 

Brno – Jehnice. 

 

3) Starosta seznámil občany se svoláním mimořádného zastupitelstva, na kterém 

zastupitelé rozhodli o uzavření mateřské školy v Jehnicích od 16. 3. 2020 a dohodlo se 

na základě návrhu ředitele školy Mgr. Kotyzy na pokračování vaření ve školní kuchyni 

pro důchodce i pro ostatní občany nejenom z MČ Brno – Jehnice. Mimořádné 

zastupitelstvo svolal starosta s ohledem na nouzový stav den předem tj. 12. 3. 2020 

telefonicky. Na toto mimořádné zasedání ZMČ byl pozván také Bc. Krinčev, který se 

bez omluvy a nedostavil. Proti způsobu svolání a konání mimořádného ZMČ Brno – 

Jehnice dne 13. 3. 2020 vznesl zastupitel Bc. Krinčev námitky. Toto zastupitelstvo 

svolal starosta s ohledem na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, kdy jsou jeho 

pravomoci ze zákona posíleny a můţe rozhodovat sám. Vţdy u závaţných rozhodnutí 

si starosta vyţádal názor zastupitelů (zvýšený příspěvek důchodcům na obědy, nákup 

roušek, nákup dezinfekce pro občany). Bc. Krinčev, ač pravidelně obesílán, reagoval 

pouze na jeden mail, kdy byli zastupitelé tázáni, zda v době krizového stavu MČ 

přispěje na obědy pro důchodce 32,-Kč/oběd.  

 

4) – Inventura nákladů MČ Brno – Jehnice, které byly vynaloţeny s ohledem na 

pandemii COVID-19 (roušky, dezinfekce, nádoby na dezinfekci, zvýšený příplatek na 

obědy pro důchodce)- předpokládané náklady 62.468,-Kč 

http://www.muzemepomuzeme.cz/


 

- Bylo provedeno výběrové řízení na opravu bojleru v ZŠ Brno – Jehnice a byla 

podepsána smlouva se společností Michal Hrnčíř, s.r.o., který nabídl nejniţší cenu 

 

- Odbor územního a stavebního řízení MMB odloţil podanou stíţnost na rozhodnutí 

SÚ ÚMČ Brno - Jehnice k výstavbě opěrné zdi na ul. Lelekovická a Plástky 

 

- Chodník mezi Jehnicemi a Mokrou Horou by měl být dokončen dle smlouvy do 

konce 2020. Dle sdělení zhotovitele je předpokládané dokončení 7-8/2020 

 

- 18. 5. 2020 bude otevřena mateřská škola v Jehnicích, stravování pro důchodce a cizí 

strávníky bude zajištěno venkovním výdejovým okýnkem a rozvozem, cena pro 

důchodce z MČ Jehnice 60,-Kč/oběd, cena pro cizí strávníky 92,-Kč/oběd 

 

- 25. 5. 2020 bude otevřena Základní škola, stravování bude zajištěno z výdejového 

okénka a rozvozem, návrat do původní normy, pro důchodce z MČ Brno – Jehnice 

s příspěvkem 12,-Kč/oběd je konečná cena 53,-Kč/oběd ,pro cizí strávníky            

65,-Kč/oběd 

 

5)  
a) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo zprávu Kontrolního výboru MČ Brno – 

Jehnice. 

 

Zastupitelstvo bere zprávu Kontrolního výboru na vědomí 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo 

 

b) MČ Brno – Jehnice poptala sedm společností na předloţení nabídky na  cenu tisku 

Jehnických listů s předloţením vzorku tisku. Předseda Redakční rady Jehnických listů 

seznámil zastupitele s výsledky výběrového řízení na dodavatele tisku Jehnických 

listů. Jako vítěze doporučil společnost TISK Druck, s.r.o. v rozsahu 8 stran barevně, 

90g papír cena za 12 vydání 32.776,-Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s nabídkou společnosti TISK 

Druck, s.r.o. v rozsahu 8 stran barevně, 90g papír cena za 12 vydání 32.776,-Kč bez DPH.  

 

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

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na změny zápisu z 243. Zasedání 

ZMČ Brno – Jehnice bod 26 Projednání a schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na 

rok 2020 

a) Dvakrát uveden bod 27 (chyba v psaní) – schválení rozpočtu na rok 2020, má být 

uvedeno bod 26 

b) V bodě 26 – schválení rozpočtu na rok 2020 není uvedeno, ţe Bc. Krinčev 

nesouhlasí s návrhem rozpočtu z důvodu, ţe je dle jeho názoru nehospodárný 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice  schvaluje změny v zápisu z 243. Zasedání 

ZMČ Brno – Jehnice bod 26 Projednání a schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2020 

 



a) Dvakrát uveden bod 27 (chyba v psaní) – schválení rozpočtu na rok 2020, má být 

uvedeno bod 26 

b) V bodě 26 – schválení rozpočtu na rok 2020 není uvedeno, ţe Bc. Krinčev z návrhem 

rozpočtu nesouhlasí ,  z důvodu, ţe je dle jeho názoru nehospodárný 

Zastupitelstvo pověřuje tajemníka provedením těchto změn v zápise z 243. Zasedání ZMČ 

Brno - Jehnice 

 

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

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost manţelů ? o souhlas s prodejem 

části pozemku p.č. 516/1 k.ú. Jehnice označené v geometrickém plánu pro rozdělení 

pozemku jako parcela č. 516/3 k.ú. Jehnice o výměře 137m2. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 

516/1 k.ú. Jehnice označené v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku jako parcela č. 

516/3 k.ú. Jehnice o výměře 137m2. 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Ţádost  společnosti Jehnické pivo s.r.o. 

o souhlas s pouţíváním symbolů městské části Brno – Jehnice (vlajka, pečeť) 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nesouhlasí s komerčním vyuţíváním 

symbolů městské části Brno – Jehnice (vlajka, pečeť, znak) 

 

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku zhotovitele projektové 

dokumentace na akci „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – 

Jehnice“. MČ Brno – Jehnice veřejně (na úřední desce) vyhlásila výběrové řízení na 

dodavatele projektové dokumentace na akci „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, Brno – Jehnice“. Na tuto veřejnou výzvu byla doručena pouze jedna 

nabídka a to od společnosti PROMED Brno, spol. s r.o. za částku 170.000,-Kč bez 

DPH a autorský dozor za částku 25.000,-Kč bez DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s nabídkou společnosti PROMED 

Brno, spol. s r.o. za částku 170.000,-Kč bez DPH za fázi první (zaměření stávajícího stavu, 

PD, vypracování výkazu výměr a rozpočtu, získání potřebných vyjádření atd.) a s částkou 

25.000,-Kč bez DPH za fázi druhou (autorský dozor) na akci „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a 

MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádosti o odstranění okrasného záhonku 

před domem Sousední č. ?. Dle informací z OD MMB nelze odstranit pouze jeden 

záhonek na ulici, ale musí být zpracována celková koncepce včetně parkování na celé 

ulici. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu zadáním studie 

koncepce celé ulice Sousední. 



 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo změny v Návrhu Připravovaného 

Územního plánu na pozemku p.č  394 k.ú. Jehnice na plochu pro veřejnou vybavenost 

a pozemků p.č. 483,484,485, 489/2 a 489/1 k.ú. Jehnice na plochy pro veřejnou 

vybavenost a pozemků p.č. 516/1, 513, 512/1, 512/2, 502/2, 502/1a 486/2 k.ú. Jehnice 

na plochy pro městskou zeleň.    

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice poţaduje zapracovat změny do Návrhu 

Připravovaného Územního plánu tak, aby bylo na těchto pozemcích: 

 

- Pozemek p.č  394 k.ú. Jehnice -  plocha pro veřejnou vybavenost  

- pozemky p.č. 483,484,485, 489/2 a 489/1 k.ú. Jehnice - plochy pro veřejnou 

vybavenost   

- pozemky p.č. 516/1, 513, 512/1, 512/2, 502/2, 502/1 a 486/2 k.ú. Jehnice - plochy 

pro městskou zeleň 

 

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

 

Občané byli vyzváni, aby své připomínky k návrhu Nového územního plánu směřovali na 

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Usnesení ZMB – ţádost o prominutí 

místního poplatku z moci úřední (poplatek z restauračních zahrádek). Na MČ Brno – 

Jehnice nepřišla zatím ţádná ţádost o prominutí poplatku z restauračních zahrádek. 

Pokud nepřijde písemná ţádost od provozovatelů restauračních zahrádek, nebude se 

tímto zastupitelstvo zabývat. 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádosti Mgr. Stanislava Zechmaistera o 

prominutí úhrady měsíčního nájemného od 14. 3. 2020 do doby zrušení mimořádného 

opatření na uzavření restaurací a ţádosti o účtování vodného a stočného v tomto 

období ve výši 50% ze skutečné spotřeby. 

 

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

zastupitelstva nebo do doby vyjasnění podpory OSVČ ze strany státu na platby za pronájem 

nebytových prostor. 

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na údrţbu zeleně v MČ Brno – 

Jehnice na letní období od Vladimír Hruška, Zahradnictví František Chlup  a 

DVOŘÁK comte, a.s.. Cenově nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti 

DVOŘÁK comte, a.s. a ZMČ Brno – Jehnice projednalo návrh Smlouvy o zajištění 

údrţby ploch veřejné zeleně v MČ Brno – Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a 

společností DVOŘÁK Comte, a.s. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku a smlouvu na zajištění 

údrţby ploch veřejné zeleně v MČ Brno – Jehnice od společnosti DVOŘÁK comte, a.s. a 



pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zajištění údrţby ploch veřejné zeleně v MČ Brno – 

Jehnice mezi MČ Brno – Jehnice a společností DVOŘÁK Comte a.s. 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost MČ Brno – Jehnice v rámci 

programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 na projekt „Stavba poţární 

zbrojnice Brno – Jehnice“ se spoluúčastí MČ Brno – Jehnice ve výši 559.609,-Kč 

v případě dotace z JMK nebo 709.609,-Kč bez dotace JMK. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí, aby MČ Brno – Jehnice 

prostřednictvím OIEF MMB podala ţádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 

– Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2021 

v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2021 na projekt „Stavba poţární 

zbrojnice Brno – Jehnice“ se spoluúčastí MČ Brno – Jehnice ve výši 559.609,-Kč v případě 

dotace z JMK nebo 709.609,-Kč bez dotace JMK. 

 

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

 

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice ve 

výši 300.000,-Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na nákup dopravního automobilu pro JSDH Brno – Jehnice 

ve výši 300.000,-Kč. 

 

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost MČ Brno – Jehnice na MMB OD 

umístění vodorovného dopravního značení na náměstí 3. Května s ohledem na budoucí 

moţné rezidentní parkování. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s podáním ţádosti na MMB OD, 

aby na náměstí 3. Května s ohledem na budoucí moţné rezidentní parkování bylo umístěno 

vodorovné dopravní značení před domy č.o. 8, 9, 10 o šířce dvou metrů. 

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost ZŠ a MŠ Brno, Blanenská 1, p.o. 

o povolení převodu finančních prostředků do rezervního fondu ve výši 50.6430,27Kč 

a souhlas s pouţitím těchto finančních prostředků na dovybavení MŠ myčkou na 

nádobí za celkovou částku 51.077,-Kč 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s převodem finančních 

prostředků do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Brno, Blanenská 1, 

příspěvková organizace ve výši 50.6430,27Kč a souhlasí s pouţitím těchto finančních 

prostředků na dovybavení MŠ myčkou na nádobí za celkovou částku 51.077,-Kč. 

 



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

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 1/2020 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 

 

Hlasování: 5 hlasů pro, 1 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 

souhlas s dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu části budov – malá tělocvična a 

příslušenství v ZŠ Brno, Jehnice. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

nájmu části budov mezi společností Tap-Art, spol. s r.o. a MČ Brno - Jehnice 

 

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

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost manţelů ? o souhlas s prodejem 

části pozemku p.č. 486/2 k.ú. Jehnice vyznačené v přiloţeném  plánu  o výměře 12m2. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodejem části pozemku 

p.č. 486/2 k.ú. Jehnice vyznačené v přiloţeném  plánu  o výměře 12m2. 

 

 

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

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:17 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

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

 

V Brně dne 11.5. 2020 

 

 

 

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

  

 

 

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

 

 


