
Zápis z 251. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 31. 3. 2021 

 

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

a obrazový záznam. 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů, 0 omluven, 0 nepřítomen 

 

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

            Kontrola –  MVDr. Svoboda 

            Ověřovatel     -  Ing. Hudec 

 

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

 

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. Projednání návrhů na umístění odpadkových košů na psí exkrementy 

6. Projednání ţádostí občanů 

7. Projednání nabídky na natočení reportáţe v Jehnicích 

8. Projednání nabídek na havarijní pojištění dopravního automobilu SDH Brno - Jehnice 

9. Projednání ţádosti o poskytnutí dotace na Projekt FN Brno – 2021 – umělecká 

výmalba dětského oddělení fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9 

10. Jehnické listy – posílení redakce 

11. Projednání dohody o provozu elektrických sirén 

12. Projednání návrhu OZV o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

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

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

14. Projednání Ţádosti společnosti EMBRA Correct, a.s. o uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o úpravě komunikace a chodníku ze dne 15. 3. 2019, projednání a schválení 

Dodatku č. 2 

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

obcí pro rok 2022 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 rozpočtového patření č. 1/2021 

17. Projednání cenových nabídek společnosti ROMEX s.r.o. na opravu havarijního stavu 

střechy tělocvičny – budova ZŠ a MŠ Jehnice, Blanenská 1, Brno – Jehnice 

18. Projednání nabídek na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba – 

školní druţina ZŠ Jehnice“, výběr zhotovitele a schválení smlouvy s dodavatelem 

19. 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 

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

Blanenská 1, Jehnice 

21. Pověření starosty k oslovení zhotovitelů Fotovoltaického systému (do 20KW) 

22. Připomínky občanů 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 



 

2) starosta – je zadáno zpracování technického řešení na FVS do 20 KWh společnosti 

GADES solution s.r.o.                

  - projednáno s městem Brnem o moţnosti pouţití části finančních prostředků FVS na úhradu 

nových klimatizačních jednotek ve 2. patře ZŠ – bylo vydáno souhlasné stanovisko 

 

3) – Povinnost MČ pořádání sociálních pohřbů. MČ – bude postupováno dle návrhu příslušné 

vyhlášky 

 

    - MČ zjistila, ţe jejím jménem byla vytvořena FB stránka  

       https://www.facebook.com/brnojehnice tato stránka klame veřejnost, jelikoţ se nejedná o  

       oficiální FB stránky MČ Brno – Jehnice. MČ Brno – Jehnice zahájila kroky ke zrušení  

       této FB stránky a bude zaloţena oficiální stránka na FB pro MČ Brno – Jehnice 

 

4) Nebyly předloţeny ţádné zprávy z výborů a komisí 

 

5) Od občanů bylo doručeno 8 návrhů na umístění odpadkových košů na psí exkrementy 

v MČ Brno – Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nákup 5ks odpadkových košů na 

psí exkrementy a jejich umístění následovně: 

a) ulice U mostku 

b) u prvního mostku přes potok za tenisovým kurtem 

c) u kontejneru na komunální odpad u hřbitova 

d) pod MŠ u odbočky na ul. Aloise Havla 

e) v horní části ul. Plástky směrem na Lelekovice 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje částku za nákup jednoho odpadkového koše za 

částku 3.220,-Kč+DPH a částku 1.500,-Kč za instalaci jednoho odpadkového koše 

v zadláţděném povrchu a částku 1.000,-Kč za instalaci jednoho odpadkového koše 

v nezpevněném povrchu. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje, pořízení 3 ks zásobníků na sáčky na psí 

exkrementy, které budou umístěny na odpadkových koších na zastávkách MHD za částku 

990,-Kč+DPH 

 

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

 

6) p. ??? – posunutí značky zákazu vjezdu nad 3,5t v horní části na ul. Lelekovická  

p. starosta - po velikonočních svátcích začne společnost BKOM s opravou, bude uzavřena 

celá ulice i pro osobní vozidla, občané budou dopředu informováni o uzavírce dopisem do 

schránek, MČ dá tuto informaci na své webové stránky a nechá vyhlásit rozhlasem, aby si 

mohli přeparkovat svá vozidla 

 

pí.. ??? – oprava komunikace směrem na Rakovec (svaţitý úsek)  

p. starosta -  je to jedna z moţných alternativ necháme ocenit úpravu a podle ceny můţe být 

provedeno v letošním roce. Komise ţivotního prostředí – bude projednáno na příštím řádném 

zasedání zastupitelstva MČ Brno - Jehnice 

 

 

https://www.facebook.com/brnojehnice


pí. ??? instalace mapy Jehnic a okolí  

p. starosta - podal vysvětlení o způsobu vyuţívání map s tím, ţe dnes pouţívají občané 

mapové aplikace v mobilních telefonech 

 

p. ??? – instalace VO od hřbitova směrem k Rakovcům  

p. starosta - je v řešení, v letošním roce se bude překládat vedení elektřiny ze stoţárů do 

výkopu, MČ projedná se zhotovitelem přeloţky NN, která bude prováděna v tomto prostoru 

do výkopu přiloţením chráničky pro VO. Dle poţadavku TSB je nutno zpracovat PD (v naší 

reţii) a v případě dostatku finančních prostředků zařadí TSB tuto akci do svého plánu na rok 

2022 

 

pí. ??? – osázení svahu u opěrné zdi na ul. Lelekovická 

p. starosta – svah je moţné ozelenit bez trvalých porostů, ţádné keře a stromy. Ozelenění a 

údrţbu budou provádět členové spolku Jehnice na pohodu a spolku Za kulturní Jehnice bez 

finanční podpory městské části Brno – Jehnice 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídku na pořízení reportáţe jako 

propagačního materiálu o Jehnicích od společnosti INFO TV Brno a Jiţní Morava za částku 

9.900,-Kč+DPH 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s natočením reportáţe, jako 

propagačního materiálu o Jehnicích od společnosti INFO TV Brno a Jiţní Morava za částku 

9.900,-Kč+DPH 

 

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

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo nabídky na havarijní pojištění dopravního 

automobilu SDH Brno – Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku ČPP na havarijní 

pojištění dopravního automobilu SDH Brno – Jehnice za částku 9.066,-Kč/rok 

 

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

 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádosti o poskytnutí dotace na Projekt FN 

Brno – 2021 – umělecká výmalba dětského oddělení fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 

10.000,-Kč na Projekt FN Brno – 2021 – umělecká výmalba dětského oddělení fakultní 

nemocnice Brno, Černopolní 9 a schvaluje darovací smlouvu mezi MČ Brno – Jehnice a 

Nadačním fondem VITA NOVA na poskytnutí této dotace 

 

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

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo posílení redakce Jehnických listů s tím, ţe 

nebude nadále zřízena Redakční rada. Na MČ Brno – Jehnice bylo doručeno odstoupení 

redaktora ing. Vodičky. Do redakce je jako redaktorka nominována profesionální novinářka 

paní Zuzana Šrámková 

 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice bere na vědomí odstoupení ing. Vodičky 

z pozice redaktora Jehnických listů. Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje jako 

redaktorku paní Zuzanu Šrámkovou. Redakční rada nebude nadále zřízena 

 

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

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo dohodu o provozu elektrických sirén 

umístěných na budově MČ Brno – Jehnice na náměstí 3. Května 5, 621 00 Brno – Jehnice 

mezi MČ Brno – Jehnice a Statutárním městem Brnem 

 

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

Jehnice a Statutárním městem Brnem o provozu elektrických sirén umístěných na budově MČ 

Brno – Jehnice na náměstí 3. května 5, 621 00 Brno – Jehnice 

 

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

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh OZV Statutárního města Brna o 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s návrhem OZV Statutárního 

města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

 

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

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – projednalo návrh OZV, kterým se mění a doplňuje OZV 

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

vyhlášek 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s návrhem OZV, kterým se mění 

a doplňuje OZV statutárního města Brna č. 20/2001, kterým se vydává Statut města Brna, ve 

znění pozdějších vyhlášek  

 

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

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Ţádost společnosti EMBRA Correct, a.s. o 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úpravě komunikace a chodníku na ul. Kleštínek ze dne 

15. 3. 2019, projednání a schválení Dodatku č. 2 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o 

úpravě komunikace a chodníku na ul. Kleštínek ze dne 15. 3. 2019 

 

Hlasování: 6 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 2022 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 2022 v 

rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2022 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: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlasů se zdrţelo, (tento návrh byl přijat) 

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenové nabídky společnosti ROMEX s.r.o. 

na opravu havarijního stavu střechy tělocvičny – budova ZŠ a MŠ Jehnice, Blanenská 1, Brno 

– Jehnice 

 

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

zastupitelstva, kde budou doloţeny další cenové nabídky 

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenové nabídky na zhotovitele projektové 

dokumentace na akci „Půdní vestavba – školní druţina ZŠ Jehnice“, výběr zhotovitele a 

schválení smlouvy s dodavatelem. V termínu byly doručeny dvě cenové nabídky a to: 

 

a) PROMED BRNO  spol. s r.o. nabídnutá částka za 1. a 2. fázi 240.000,-Kč+DPH 

 

b) Fandament Architects s.r.o. nabídnutá celková částka za 1. a 2. fázi 285.000,-Kč+DPH 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje nabídku společnosti PROMED 

BRNO spol. s r.o. za nabídnutou částku za 1. a 2. fázi ve výši 240.000,-Kč+DPH a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy 

 

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

 

19) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenové 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. Komise pro otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení 

nabídek na zhotovitele doporučila zastupitelstvu výběrové řízení zrušit bez udání důvodů 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice ruší výběrové řízení na zhotovitele stavby 

Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice bez udání důvodů 

 

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

 

20) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo cenové nabídky na dodavatele klimatizace 

v části 1 NP a 2 NP v budově ZŠ Blanenská 1, Jehnice. Komise pro otevírání obálek 

s nabídkami a vyhodnocení nabídek na zhotovitele doporučila zastupitelstvu výběrové řízení 

zrušit bez udání důvodů 



 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice ruší výběrové řízení na dodavatele 

klimatizace v části 1 NP a 2 NP v budově ZŠ Blanenská 1, Jehnice bez udání důvodů 

 

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

 

21) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo pověření starosty k oslovení zhotovitelů 

Fotovoltaického systému (do 20KW) na střeše MČ Brno - Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje starostu oslovením zhotovitelů 

Fotovoltaického systému (do 20KW) na střeše MŠ Brno - Jehnice 

 

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

 

22) Byly předloţeny písemné dotazy: 

 

Ing. ???? – ţádost o vypracování a aplikaci metodiky přidělování neinvestičních příspěvků na 

činnost organizací a spolků z rozpočtu MČ Jehnice 

Odpověď ing. Otavová za FV – na příštím jednaní FV bude projednáno a výsledek předán 

k projednání zastupitelstvu, jak bylo deklarováno  

 

Ing. ????  

1.  prosba o stanovení času jednání zastupitelstva mimo běţnou pracovní dobu tj. ve 

všední den po 17h 

Odpověď: Patnáctá hodina není tak brzká na to, aby bylo nutné ji měnit 

 

2. Prosba o ohlašování konání zastupitelstva v obecním rozhlase  

Odpověď: vyhlášeno bylo v pátek 26.3.2021 

 

3. Návrh na zřízení rubriky „hlášení místního rozhlasu“ na webu MČ, kde by byly texty 

jednotlivých hlášení podle datumů pro ty, kdo neslyší rozhlas 

Odpověď: zadáme webmasterovi 

 

4. K bodu 15 navrhovaného programu ZMČ 251 „dotace na projekt Stavba poţární 

zbrojnice Brno – Jehnice“ – o tomto bodě hlasovalo ZMČ loni na ZMČ č. 246 dne  

7. 5. 2020 – co se od té doby změnilo? Rada města Brna zamítla ţádost z 5/2020,  

s čím novým půjde MČ do nové ţádosti? 

Odpověď: Nezměnilo se nic, městská část chce postavit Novou hasičskou zbrojnici na ul. 

Plástky x Lelekovická na části p.č.394 k.ú. Jehnice  

 

5. Prosba o zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva v rozsahu poskytovaném 

zastupitelům, tak jak je běţnou praxí 

Odpověď: Zastupitelstvo jiţ rozhodlo, ţe podklady, mimo program jednání, nezveřejňuje 

 

6. Ţádost o informování o vývoji a krocích ÚMČ ve věci opravy ulice Lelekovická – viz. 

emailová komunikace s Václavem Šichou 

Odpověď: Bylo odpovězeno a nastíněn postup viz. bod. 6) tohoto zápisu 

 

 

 



Ing. ???? 

 

1. Proč nejsou na webu MČ zveřejňovány ţádosti občanů podané podle zákona 106/1999 

Sb., odpovědi ÚMČ a vyjádření nadřízeného MmB v případech stíţností občanů? 

Odpověď: zákonem stanovené odpovědi jsou zveřejňovány.  

 

2. Proč nemají zastupitelé minimálně veřejnou adresu, kam by mohli občané směřovat 

adresně svoje dotazy nebo podněty na konkrétní zastupitele: Jsou zvolení zastupitelé 

nesamostatní, ţe jejich pošta musí procházet přes tajemníka a starostu? Toto je často 

zmiňovaná obava občanů, ţe se nemohou zeptat přímo svého zastupitele. 

Odpověď: Zastupitelstvo MČ Brno Jehnice nerozhodlo o tom, ţe by zastupitelé měli mít 

veřejnou emailovou adresu 

 

3. Kdo, kdy a jak rozhodl, ţe příspěvky občanů do JL podléhají kontrole a schválení 

starosty nebo kohokoliv jiného mimo redakci a redaktory? 

Odpověď: Vydavatel Jehnických listů (MČ Brno – Jehnice) je zodpovědný za obsah tohoto 

periodika (viz. § 4 tiskového zákona). Příspěvky občanů nepodléhají kontrole a schvalování 

starostou, jsou vydávána doporučení, rozhoduje šéfredaktor 

 

4. Proč starosta na webových stránkách předkládá svůj „návrh“ z roku 2008, kdyţ ostatní 

názory ke komunikaci II/37918 odmítá s tím, ţe nejsou podpořeny aktuálním 

dopravním průzkumem. Poslední provedený průzkum, na který odkazuje starosta, byl 

proveden v roce 2007 a týká se pouze křiţovatky Gromešova, Maříkova/Jandáskova. 

Odpověď: Vycházíme z materiálů Brněnských komunikací o průjezdu vozidel z roku 2017 

 

Zasedání ukončeno v 17:52 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

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

 

V Brně dne 7. 4. 2021 

 

 

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

  

 

 

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

 


