
Zápis z 250. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 17. 12. 2020 

 

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

a obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 5 členů, 1 omluven, 1 nepřítomen 

 

1) ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička 

            Kontrola –  Dr. Rychnovský 

            Ověřovatel     -  Ing. Otavová  

 

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

 

Starosta navrhl doplnit program jednání o bod: Projednání ţádosti Spolku za kulturní Jehnice 

o navýšení částky na průběţnou péči o květiny o 1.845,-Kč a sníţení částky na 

neuskutečněnou akci Indiánský podzim na částku 1.655,-Kč a projednání a schválení dodatku 

č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

 

Tento bod bude projednán jako 23 a původní bod 23(připomínky občanů) bude přesunut na 

programu jednání jako bod 24 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdrţel, (tento návrh byl přijat) 

 

Dr. Rinchenbach navrhl stáhnout z projednávání bod 5. Výpověď nájemní smlouvy 

provozovateli restaurace "obecní dům" a vypsání výběrového řízení na nového provozovatele 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlasů proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta dal hlasovat o programu jako celku bez bodu 5 navrţeného programu jednání, u 

následujících bodů nebudou změněna pořadová čísla 

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 

2. Kontrola bodů z minulého zápisu 

3. Zpráva starosty 

4. Zprávy z výborů a komisí 

5. Návrh bodu zastupitele Bc. Kamila Krinčeva: Výpověď nájemní smlouvy 

provozovateli restaurace "obecní dům" a vypsání výběrového řízení na nového 

provozovatele 

6. Projednání ţádosti na umístění nádob na bioodpad na veřejných prostranstvích 

7. Projednání technického řešení na umístění fotovoltaických panelů na střeše MŠ v Brně 

– Jehnicích a zadání výběrového řízení na prováděcí projektovou dokumentace  na 

umístění fotovoltaických panelů na střeše MŠ Brno – Jehnice 

8. Projednání výzvy na projektovou dokumentaci na půdní vestavbu – stavba druţina 

v ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

9. Projednání nabídek na ošetření dřevinu hřbitova a na náměstí 3. Května v Jehnicích a 

výběr zhotovitele 

10. Projednání dohody o podmínkách výkonu státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ 

Brno – Královo Pole na rok 2021 



11. Projednání Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Blanenská 1, p.o. na 

období 2022-2023 

12. Projednání Návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, p.o. na rok 2021 

13. Projednání Ţádosti Sdruţení rodičů při ZŠ Brno o povolení konání plesu dne 13.3.2021 

a dětského karnevalu dne 14.3.2021 v tělocvičně ZŠ Blanenská 1 

14. Projednání rozpočtového opatření č. 6 

15. Projednání a schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2021 

16. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice z.s. 

17. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Českým svazem chovatelů č. 40 

18. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Sborem dobrovolných hasičů Brno - Jehnice 

19. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Myslivecké sdruţení Paseky – Jehnice 

20. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Spolkem za kulturní Jehnice 

21. Projednání ţádosti MČ Brno – Ořešín o povolení rušení nočního klidu na k.ú. Jehnice 

z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 2021 

22. Projednání OZV, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o 

nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

23. Projednání ţádosti Spolku za kulturní Jehnice o navýšení částky na průběţnou péči o 

květiny o 1.845,-Kč a sníţení částky na neuskutečněnou akci Indiánský podzim na 

částku 1.655,-Kč a projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku 

24. Připomínky občanů 

 

Hlasování: 4 hlasy pro, 1 hlas proti, 0 hlasů zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 

 

V 15:12 hod. se dostavil na jednání zastupitelstva zastupitel prof. Svoboda, takţe je přítomno 

6 zastupitelů MČ Brno - Jehnice 

 

2) p. ??? – zda bylo zkontrolováno, zda někdo  přespává v restauraci Obecní dům 

 paní Drábová – uvedla, ţe nebylo zveřejněno vyúčtování plesu, poţaduje ještě jednou 

zveřejnit vyúčtování I. Obecního plesu 

 

3) Starosta se ohradil proti klamavým informacím týkajících se Územního plánu města Brna, 

které jsou zveřejňovány na Facebooku zejména Spolku Klidné Jehnice a zastupitele Bc. 

Krinčeva. Stávající inţenýrské sítě jsou v naší městské části vybudována na 2.500 obyvatel. 

Dostatečnou kapacitu má téţ základní a mateřská činnost Blanenská 1. V případě dostavby 

všech navrhovaných lokalit do Nového územního plánu se zvýší počet obyvatel na 1.700 

(současný stav 1.070). Nejedná se tedy o ţádnou masivní zástavbu. Všechny technické 

problémy se zvýšeným počtem obyvatel (např. stav komunikace na ul. Tumaňanova) jsou 

řešitelné. 

 

 

4) Předsedkyně Finančního výboru Ing. Otavová seznámila zastupitele s proběhlou kontrolou. 

   Předseda Redakční rady Jehnických listů prof. Svoboda zhodnotil činnost Redakční rady za 

uplynulé funkční období a vyzval zájemce o práci v redakční radě, aby se přihlásili na ÚMČ 

Brno – Jehnice 



  5) Vypuštěno z programu a projednávání ZMČ Brno - Jehnice 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádosti na umístění nádob na bioodpad na 

veřejných prostranstvích 

 

Přišel návrh na umístění hnědých popelnic v popelnicovém stání u bytových domů na ul. 

Zámezí, tato moţnost bude prověřena na MMB OŢP. Další místa budou dále vytipovávána. 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo technické řešení na umístění fotovoltaických 

panelů na střeše MŠ v Brně – Jehnicích a zadání výběrového řízení na prováděcí projektovou 

dokumentaci  na umístění fotovoltaických panelů na střeše MŠ Brno – Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu vypsáním výběrového 

řízení na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace na stavbu fotovoltaických panelů na 

střeše MŠ Brno – Jehnice včetně propojení do systému elektroinstalace školy. Jako podklad 

bude slouţit Návrh technického řešení společnosti JOYCE ČR, s.r.o.. 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo výzvy na projektovou dokumentaci na půdní 

vestavbu – stavba druţina v ZŠ Blanenská 1, Jehnice. Zastupitelstvu byly předloţeny dvě 

varianty návrhu Smluv o dílo. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice Jehnice pověřuje starostu vypsáním 

výběrového řízení na zhotovitele prováděcí projektové dokumentace na půdní vestavbu – 

stavba druţina v ZŠ Blanenská 1, Jehnice a schvaluje návrh číslo II. Smlouvy o dílo, která 

bude nedílnou součástí zadávacího řízení. 

 

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na ošetření dřevin u hřbitova a na 

náměstí 3. května v Jehnicích a výběr zhotovitele. 

 

Byly doručeny nabídky: 

 

a) Veřejná zeleň města Brna, p.o. 

Náměstí 3. května: 41.382,-Kč včetně DPH 

Park u hřbitova: 52.902,-Kč včetně DPH 

 

b) ZÁBOJNÍK – contractors, s.r.o. 

Náměstí 3. května: 53.397,30Kč včetně DPH 

Park u hřbitova: 106.457,-Kč včetně DPH 

 

 

c) Kácení Šarapatka, s.r.o. 

Náměstí 3. května: 47.219,-Kč včetně DPH 

Park u hřbitova: 54.268,50Kč včetně DPH 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku na ošetření dřevin u 

hřbitova a na náměstí 3. Května v Jehnicích Veřejná zeleň města Brna, p.o. za částky Náměstí 

3. května: 41.382,-Kč včetně DPH a Park u hřbitova: 52.902,-Kč včetně DPH 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dohodu o podmínkách výkonu státní správy 

mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole na rok 2021 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje dohodu o podmínkách výkonu 

státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole na rok 2021 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ 

a MŠ Blanenská 1, p.o. na období 2022-2023 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu ZŠ a MŠ Blanenská 1, p.o. na období 2022-2023 

 

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, p.o. na rok 

2021 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ, 

Blanenská 1, p.o. na rok 2021 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – projednalo Ţádost Sdruţení rodičů při ZŠ Brno o povolení 

konání plesu dne 13.3.2021 a dětského karnevalu dne 14.3.2021 v tělocvičně ZŠ Blanenská 1 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s pořádáním plesu dne 13.3.2021 

a dětského karnevalu dne 14.3.2021 v tělocvičně ZŠ Blanenská 1  

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtového opatření č. 6 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtového opatření č. 6 

 

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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 

2021. Pan Václav Šicha jako předseda TJ Sokol Jehnice oznámil moţný střet zájmů v poloţce 

Neinvestiční příspěvek – TJ Sokol Jehnice. 

 

Starosta dal hlasovat o návrzích občanů na změnu návrhu rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 

2020:  



Navrhovatelka Ing. Otavová – navrhuje zvýšení poloţky Údrţba veřejné zeleně o částku 

80.000,-Kč  tj. na 360.000,-Kč  

 

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

 

Navrhovatel prof. Svoboda – navrhuje zvýšení poloţky DHM Koše na psí exkrementy o 

částku 5.000,-Kč  tj. na 35.000,-Kč (včetně nákupů sáčků a vyváţení košů) 

 

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

 

Navrhovatelka Bc. Krinčev  - navrhuje sníţit poloţku Neinvestiční příspěvek – TJ Sokol 

Jehnice na částku 30.000,-Kč 

 

Hlasování: 1 hlasy pro, 1 hlas proti, 4 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 

 

Starosta navrhuje sníţit poloţku Ostatní nezařazené na částku 274.000,-Kč s ohledem na 

navýšení poloţek Údrţba veřejné zeleně a DHM Koše na psí exkrementy 

 

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

 

Starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2021 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – schvaluje předloţený Návrh rozpočtu  

MČ Brno – Jehnice na rok 2021 v celkové výši 13,714.000,-Kč. (viz. níţe) 

 

Rozpočet MČ Brno - Jehnice 2021   

VÝDAJE ROK 2021 

Dotace-účel. komu.  /ÚZ 73/ 463 000,00 Kč 

Dotace SDH / provoz zásahové jednotky /ÚZ 74/ 30 000,00 Kč 

Dotace-údrţba silniční zeleně / ÚZ 79/ 13 000,00 Kč 

Dotace-ZŠ a MŠ Blan.1,rozšíření ŠJ vč.úpravy elektroinst/ ÚZ 

66/ 4 000 000,00 Kč 

Dotace-zř.fotovol.panelů s přísl.na střechy MŠ-Jehnice/ÚZ 69/ 1 150 000,00 Kč 

Údrţba komunikací a chodníků, letní, zimní /úklid/ 500 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek- SDRUŢENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ BRNO – 

JEHNICE, z.s. 10 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek -TJ Sokol Jehnice  80 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek- myslivecké sdruţení  10 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek -SDH činnost s mládeţí  30 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek - chovatelé  15 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek-kulturní Jehnice 15 000,00 Kč 

Opravy,údrţba přístřešků MHD 10 000,00 Kč 

Údrţba potoka 37 000,00 Kč 

Dotace ZŠ Blanenská - provoz 1 966 000,00 Kč 

Jehnické listy 50 000,00 Kč 

Kultura 290 000,00 Kč 

Dary k ţivotnímu jubileu 17 000,00 Kč 

Dětské hřiště, revize, materiál 25 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost klubu důchodců 66 000,00 Kč 



Sběr a svoz komunálního odpadu 16 000,00 Kč 

Údrţba veřejné zeleně 360 000,00 Kč 

Likvidace černých skládek 20 000,00 Kč 

Příspěvek na obědy pro důchodce 20 000,00 Kč 

Odměny zastupitelstvo 751 000,00 Kč 

Sociální pojištění zastupitelstvo 187 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění zastupittelstvo 68 000,00 Kč 

Mzdy pracovníci ÚMČ 1 680 000,00 Kč 

Dohody externí práce 150 000,00 Kč 

Sociální pojištění ÚMČ 400 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění ÚMČ 152 000,00 Kč 

Povinné pojistně-úrazové pojištění 8 000,00 Kč 

Nákup knih,tiskovin/předpisy,nové knihy/ 3 000,00 Kč 

Drobný hmotný dlouhodobý majetek  30 000,00 Kč 

DHDM Koše na psí exkrementy 35 000,00 Kč 

Nákup materiálu-kancelářský materiál,dr.reţijní mater. 65 000,00 Kč 

Vodné,stočné 10 000,00 Kč 

Plyn 30 000,00 Kč 

Elektrická energie 65 000,00 Kč 

Poštovní sluţby 15 000,00 Kč 

Telefon,internet,sluţ.mobily 35 000,00 Kč 

Sluţby peněţ.ústavů-pojistka budovy MČ,ZŠ 70 000,00 Kč 

Konzult.právní sluţby 20 000,00 Kč 

Školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 

Digitální podpis ČP 2 000,00 Kč 

Nákup ostatních sluţeb  180 000,00 Kč 

GDPR 20 000,00 Kč 

Opravy a údrţba majetku ÚMČ 100 000,00 Kč 

Programové vybavení  10 000,00 Kč 

Cestovné 6 000,00 Kč 

Občerstvení 18 000,00 Kč 

Poplatek MP 1 000,00 Kč 

Nákup cenin 2 000,00 Kč 

Smlouva o zab.státní správy s ÚMČ  Kr.Pole 24 000,00 Kč 

Sluţby peněţních ústavů 5 000,00 Kč 

Sociální fond 90 000,00 Kč 

Poskytnuté náhrady /nemoc/ 5 000,00 Kč 

Ostatní nezařazené 274 000,00 Kč 

CELKEM 13 714 000,00 Kč 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



PŘÍJMY ROK 2021 

  Dotace ze státního rozpočtu 487 000,00 Kč 

Dotace z rozpočtu MMB 12 747 000,00 Kč 

Poplatek ze psů 35 000,00 Kč 

Poplatek za uţívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 

Správní poplatky /stavební úřad/ 30 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu pozemků 7 000,00 Kč 

Pronájem- ostatní nem.ZŠ Blanenská 300 000,00 Kč 

Příjmy-hlášení MR,reklama,inzerce 18 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu /rest. Obecní dům,ordinace/ 67 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 000,00 Kč 

Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 

CELKEM 13 714 000,00 Kč 
 

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

 

Starosta navrhl, aby o bodech 16, 17, 18, 19, 20  bylo hlasováno anblok 

 

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

 

16) 17) 18) 19) 20) Pan Václav Šicha jako předseda TJ Sokol Jehnice oznámil moţný střet 

zájmů v bodě 16). 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na rok 2021 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice z.s., Českým svazem 

chovatelů č. 40, Sborem dobrovolných hasičů Brno – Jehnice, Myslivecké sdruţení Paseky – 

Jehnice a Spolek za kulturní Jehnice.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Smlouvy o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a TJ Sokol Jehnice 

z.s., Českým svazem chovatelů č. 40, Sborem dobrovolných hasičů Brno – Jehnice, 

Myslivecké sdruţení Paseky – Jehnice a Spolek za kulturní Jehnice a pověřuje starostu 

podpisem smluv o poskytnutí neinvestičního příspěvku mezi MČ Brno – Jehnice a Českým 

svazem chovatelů č. 40, Sborem dobrovolných hasičů Brno – Jehnice, Myslivecké sdruţení 

Paseky – Jehnice,  

 

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

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – projednalo Ţádost MČ Brno – Ořešín o povolení rušení 

nočního klidu na k.ú. Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín v roce 2021 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s ţádostí MČ Brno – Ořešín o 

povolení rušení nočního klidu na k.ú. Jehnice z důvodu konání kulturních akcí na k.ú. Ořešín 

v roce 2021 a to:  

 



Slavnosti ořešínského léta 12.6.–13.6.2021 
13.6.–14.6. 2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 24:00 do 6:00 hod. 

území městských částí Brno-

Ořešín, Brno-Jehnice 

Letní noc v Rakovcích 25.6.–26.6. 2021 od 2:00 do 6:00 hod. území městských částí Brno-

Ořešín, Brno-Jehnice 

Tradiční svatováclavské hody 

v Ořešíně 
25.9.–26.9. 2021 
26.9.–27.9. 2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 2:00 do 6:00 hod. 

území městských částí Brno-

Ořešín, Brno-Jehnice 

  

 

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

 

22) Zastupitelstvo MČ Brno – projednalo OZV, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního 

města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se změnou OZV, kterou se mění a 

doplňuje OZV statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění pozdějších 

vyhlášek následovně: 

 

 

Stanovené případy Dny a určené území Vymezení doby nočního 

klidu 

   

Předhodová zábava v Jehnicích 10.9.2021-11.9.2021 od 24:00 do 06:00 hod. 

 k.ú. Jehnice, k.ú. Ořešín  

   

Tradiční Jehnické hody 2021 11.9.2021-12.9.2021 od 02:00 do 06:00 hod. 

 k.ú. Jehnice, k.ú. Ořešín  

 

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

 

23) Zastupitelstvo MČ Brno – projednalo ţádosti Spolku za kulturní Jehnice o navýšení 

částky na průběţnou péči o květiny o 1.845,-Kč a sníţení částky na neuskutečněnou akci 

Indiánský podzim na částku 1.655,-Kč a projednání a schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí neinvestičního příspěvku. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se ţádostí Spolku za kulturní 

Jehnice o navýšení částky na průběţnou péči o květiny o 1.845,-Kč a sníţení částky na 

neuskutečněnou akci Indiánský podzim na částku 1.655,-Kč a schvaluje schválení dodatek č. 

1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestičního příspěvku. 

 

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

 

24) V připomínkách občanů vystoupili: p. ???, paní ???, pan ???, pan ???, pan ???, pan ???, 

paní Otavová, paní ???? 

 

Dotazy se týkaly restaurace Obecní dům, vývozu odpadů z horní části ul. Lelekovická, ankety 

Spolku Jehnic na pohodu  

 

 



Paní ??? seznámila přítomné občany s výsledky ankety. 

 

a) Úpravy veřejného prostoru. Prostor u kurtů na pétanque, vyspravit cesty kolem kurtů 

b) Rozšíření vánoční výzdoby na sloupy v Jehnicích 

c) Počet obyvatel se stále rozrůstá. Zcela chybí sluţby: cukrárna, bankomat. V restauraci 

pamatovat i na kavárenskou část s opravdu dobrou kávou. Chybí nám obchod 

s čerstvým pečivem a základními surovinami za přijatelné ceny 

d) Kaţdá obec i MČ má na návsi mapu a také povídání o historii a zajímavostech (kaple, 

pivovar, Vránův mlýn, četnická stanice,…). Nezkusíme něco takového vymyslet? 

e) Chybí mobiliář – lavičky, koše – na odpadky, květinová výsadba, lepší údrţba 

chodníků a komunikací v zimních měsících, volně přístupné venkovní sportoviště. Na 

místě hřišťátka zřídit jednoduchou hrací plochu třeba s 2 brankami a pravidelně sekat. 

Oplocený výběh pro psy s překáţkami. 

f) Prostor pro kulturní akce – salónek 

g) Komunikace – diskutovat s lidmi nabídky před realizací, nikoli naopak. Obracet se na 

občany s ţádostí o vyjádření, např. poslední zpravodaj – info o biokompostérech, 

chybí výzva „Co vy na to občané?“. Pak bude jasné, ţe je to téma k diskuzi. 

h) Jako problém občané vidí stávání aut na nezpevněných částech chodníků na 

Ořešínské. 

ch) Chybí průlezky ve školce 

 

Na výše uvedené náměty bude tazatelce písemně odpovězeno. 

 

Předseda SDRUŢENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ BRNO – JEHNICE, z.s. upozornil, ţe v programu 

zastupitelstva chybí odsouhlasení smlouvy na poskytnutí neinvestičního příspěvku pro 

SDRUŢENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ BRNO – JEHNICE, z.s. 

 

Starosta navrhl usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Smlouvu o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na rok 2021 z rozpočtu mezi MČ Brno – Jehnice a SDRUŢENÍ 

RODIČŮ PŘI ZŠ BRNO – JEHNICE, z.s. 

 

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

 

Zasedání ukončeno v 18:28 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

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

 

V Brně dne 18. 12. 2020 

 

 

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

  

 

 

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

 


