
Zápis z 252. mimořádného zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 28. 4. 2021 

 

 

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, 0 nepřítomen 

 

 

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

            Kontrola –  Dr. Rychnovský 

            Ověřovatel     -  Dr.. Rinchenbach 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se hlasů zdrželo, (tento návrh byl přijat) 

 

 

Bc. Krinčev navrhl doplnit bod Zpráva starosty týkající se testování žáků v ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, Brno – Jehnice 

 

Hlasování: 1 hlas pro, 0 hlasů proti, 5 hlasů zdrželo, (navržený bod nebyl schválen) 

 

 

Program: 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontroly zápisu  schválení programu 

2. Projednání nabídek na zhotovitele stavby Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, Brno – Jehnice, výběr zhotovitele a pověření starosty k zajištění TDI a 

BOZP 

3. Projednání nabídek na dodavatele klimatizace v části 1. NP a 2. NP v budově ZŠ 

Blanenská 1, Jehnice 

4. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci projektu „Půdní vestavba – školní 

družina ZŠ Jehnice“ 

 

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

 

 

2) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na zhotovitele stavby Rozšíření 

školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice, výběr zhotovitele a pověření starosty 

k zajištění TDI a BOZP. 

 

Na MČ Brno – Jehnice byly doručeny nabídky od společností: 

 

a) Kaiserbau s. r.o.  

nabídka nebyla hodnocena z důvodu nesplnění podmínek zadávací dokumentace 

(nebyl předložen návrh smlouvy o dílo)  

 

b) PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.  

nabídnutá cena 4,243.703,76 Kč s DPH  

 

 



c) N.K. STAV Brno a.s. 

nabídnutá cena 4,511.128,03 Kč s DPH 

 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek na zhotovitele akce 

„Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice“ doporučuje zastupitelstvu 

městské části Brno – Jehnice vybrat jako dodavatele akce „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, Brno-Jehnice“ společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost 

s.r.o. z důvodu nabídky nejnižší ceny ve výši 4,243.703,76 Kč s DPH. 

 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje jako zhotovitele společnost 

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. za částku 4,243.703,76 Kč s DPH na 

akci „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice“. Zastupitelstvo MČ 

Brno – Jehnice schvaluje smlouvu se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská 

činnost s.r.o. na akci „Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice“. 

Zastupitelstvo městské části Brno – Jehnice pověřuje starostu k zajištění TDI a BOZP na akci 

„Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno-Jehnice“.  

 

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

 

 

3) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na dodavatele klimatizace v části 1. 

NP a 2. NP v budově ZŠ Blanenská 1, Jehnice 

 

Na MČ Brno – Jehnice byly doručeny nabídky od společností: 

 

a) CMC Heating, s. r.o. nabídnutá cena 353.000,-Kč bez DPH 

b) AB Klimatizace s.r.o. nabídnutá cena 366.820,-Kč bez DPH 

 

Komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek na zhotovitele akce 

„Klimatizace v ZŠ Blanenská 1, Jehnice“ doporučuje zastupitelstvu městské části Brno – 

Jehnice vybrat jako dodavatele akce společnost CMC Heating, s.r.o. z důvodu nabídky 

nejnižší ceny ve výši 353.000 Kč bez DPH (427.130,-Kč včetně DPH) 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje jako zhotovitele společnost 

CMC Heating, s.r.o. na akci „Klimatizace v ZŠ Blanenská 1, Jehnice“ v celkové výši 

427.130,-Kč včetně DPH. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje smlouvu se 

společností CMC Heating, s.r.o. na akci „Klimatizace v ZŠ Blanenská 1, Jehnice“.  

 

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

 

4) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 

projektu „Půdní vestavba – školní družina ZŠ Jehnice“ se společností PROMED BRNO spol. 

s r.o. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

na akci projektu „Půdní vestavba – školní družina ZŠ Jehnice“ se společností PROMED 

BRNO spol. s r.o. 

 

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



 

Zasedání ukončeno v 15:21 hod. 

 

Po skončení zasedání zastupitelstva informoval ředitel Základní školy a mateřské školy Brno, 

Blanenská 1, příspěvková organizace pan Mgr. Petr Kotyza o průběhu testování žáků ve 

škole. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

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

 

 

V Brně dne 28. 4. 2021 

 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

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

 

 


