
Před zasedáním zastupitelstva proběhlo veřejné shromáţdění občanů městské části Brno – 

Jehnice (viz. prezenční listina). 

 

Diskuzi zahájil starosta, který přivítal všechny přítomné a poţádal je o diskuzi k různým 

bodům: 

 

a) Návrh rozpočtu městské části Brno – Jehnice, diskuse se zúčastnili: 

– dotaz na dohody externí práce, na poloţku kultura 

– dotaz na poloţku odměny zastupitelstvo, proč není uvedeno plat starosta 

–  klíč na rozdělování neinvestičních příspěvků 

– stanovit klíč na rozdělování příspěvků na neinvestiční dotace 

– dotaz na mzdy pracovníků úřadu 

– dotaz jak je vyuţit poplatek ze psů 

– objasnil kolik finančních prostředků má na jednu hodinu za dohodu          o 

provedení práce 

– poděkoval za poskytnuté finanční prostředky pro klub důchodců 

– proč Sdruţení rodičů nedostalo víc, navrhla navýšení příspěvku na  

                             15 tis.Kč 

– dotaz na poloţku Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 

 

Někteří diskutující vystoupili opakovaně. 

 

b) Chodník mezi Mokrou Horou a Jehnicemi, diskuse se zúčastnily:  

– dotaz zda bude u chodníku zábradlí 

- Proč nevede chodník nad silnicí 

– zda se v roce 2019 stihne plánovaná část výstavby 

 

Některé diskutující vystoupily opakovaně. 

 

c) Hřbitov Jehnice, diskuse se zúčastnil: 

– v jaké fázi je výstavba hřbitova v Jehnicích 

 

d) Dále obyvatelé Jehnic diskutovali o dalších tématech:  údrţba zeleně, Jehnické listy, 

web MČ, komise při MČ Brno – Jehnice, dětské hřiště, apod.. 

 

– kdy bude schůzka kulturní komise 

– nikdo nenavrhl termín schůzky na komise 

Stanoven termín komise na 9. 1 .2019 v 17.00 hod. na ÚMČ Brno – Jehnice 

–  zakrývat pískoviště na dětském hřišti 

– křesla Halabala 

– údrţba veřejné zeleně 

– chce architektonickou soutěţ  

– navrhuje, aby zastupitelstva byly vţdy ve škole 

 

e) Společenské centrum a hasičská zbrojnice, diskuse se zúčastnili  

- proč MČ neoslovila více architektů 

– poţaduje architektonickou soutěţ a aby nejlepší variantu vybrala komise 

– ţádá, aby byla budova úřadu postavena co nejdříve 

– jak to bude s parkovacími místy u nového společenského centra 

– zda budou místa ve společenském centru stačit při plánovaném růstu obyvatel Jehnic 



 

Někteří diskutující vystoupili opakovaně. 

 

Všechny diskusní příspěvky byly zodpovězeny členy zastupitelstva anebo se budou řešit 

 

Diskuse byla ukončena a zastupitelstvo přikročilo k projednávání programu 232. Zasedání 

zastupitelstva městské části Brno – Jehnice. 

 

Zápis z 232. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 19. 12. 2018 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 6 členů, 1 omluven 

 

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

            Kontrola –  Ing. Otavová 

            Ověřovatel     -  Ing. Hudec 

 

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

 

Pan starosta navrhl doplnění programu o bod: 

 

1. Projednání ţádosti o návrh lokalit na umístění stojanů pro cyklisty 

 

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

 

Pan starosta navrhl vypustit z programu jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice body 9, 10, 

11 z důvodu, ţe tyto body budou zařazeny na program jednání v následujícím zastupitelstvu, 

kdy jiţ budou známí členové komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi a 

proběhne schůzka s těmito zájemci o práci v komisi. Bylo stanoveno datum schůzky se 

zájemci o práci v komisi pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi na 9. 1. 2019 

v prostorách ÚMČ Brno – Jehnice, náměstí 3. května 5, Brno v 17:00 hod.. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vypouští z jednání zastupitelstva body 

programu č. 9, 10, 11. 

 

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

 

Pan starosta navrhl vypustit z programu jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice body 12, 

13 z důvodu, ţe tyto body budou zařazeny na program jednání v následujícím zastupitelstvu, 

neboť zastupitelstvo musí uvést vydávaní Jehnických listů do souladu s platným a účinným 

tiskovým zákonem. Starosta oznámil, ţe odstupuje z redakční rady Jehnických listů. Bylo 

stanoveno datum schůzky se zájemci o práci v Jehnických listech na 9. 1. 2019 v prostorách 

ÚMČ Brno – Jehnice, náměstí 3. května 5, Brno v 17:00 hod.. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice vypouští z jednání zastupitelstva body 

programu č. 12, 13. Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení pana starosty z redakční rady 

Jehnických listů 

 

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

 

 



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. Informace o proběhlých jednáních dostavby areálu Pivovaru v Jehnicích 

7. Stanovení termínů konání ZMČ Brno – Jehnice v roce 2019 

8. Dotazy k plánované výstavbě hasičské zbrojnice a společenského centra a úřadu MČ 

Brno - Jehnice 

9. Zřízení Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními organizacemi 

10. Jmenování předsedy a členů Komise pro kulturu, sport a spolupráci s místními 

organizacemi 

11. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů komise pro kulturu, sport a spolupráci 

s místními organizacemi 

12. Schválení členů redakční rady Jehnických listů 

13. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů redakční rady Jehnických listů 

14. Projednání návrhu rozpočtu Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková 

organizace na rok 2019 

15. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 Základní a 

mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace 

16. Projednání vyřazení z inventarizace majetku a z účetní evidence vozidlo tov. zn. 

Karosa, Š 706 RTHP ASC 25 z důvodu jeho celkového opotřebení. 

17. Projednání OZV č. 12/2011 o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských 

zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záleţitostí 

veřejného pořádku 

18. Projednání Dohody o podmínkách výkonu státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ 

Brno – Královo Pole na rok 2019 

19. Projednání a schválení rozpočtu MČ Brno – Jehnice na rok 2019 

20. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu 

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

21. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu 

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

22. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu 

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

23. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a Myslivecké sdruţení Paseky – Jehnice 

24. Projednání Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2019 z rozpočtu 

mezi MČ Brno – Jehnice a SDRUŢENÍ RODIČŮ při ZŠ Brno - Jehnice 

25. Projednání ţádosti o návrh lokalit na umístění stojanů pro cyklisty 

 

Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů zdrţelo, (navrţený program byl schválen) 

 

2) Ing. Otavová – zaplněný kontejner u hřbitova – bude nahlášeno na správu hřbitovů 

 

3) Bude odpovězeno písemně Bc. Krinčevovi na námitky, které podal proti zápisu 

z ustavujícího zastupitelstva MČ Brno – Jehnice. Bc. Krinčev souhlasí s tímto řešením. 

 



4) Starosta oznámil, ţe vše jiţ přednesl na setkání s občany před jednáním zastupitelstva MČ 

Brno – Jehnice. 

 

5) Nebyly předloţeny ţádné zprávy z výborů a komisí 

 

6) Dr. Rinchenbach seznámil občany a zastupitelstvo s historií výstavby areálu Pivovaru 

v Jehnicích. Kdy uvedl, jaké kroky podniká zastupitelstvo vůči stavebníkovi, aby bylo 

dodrţeno příslušné stavební povolení. Proběhlo jednání se stavebníkem a připravují se 

projekty na úpravu ul. Kleštínek, aby byli ochráněni chodci. Zastupitelstvo se pokusí zajistit 

novější vizualizaci dostavby areálu Pivovaru v Jehnicích, a pokud dostane souhlas od 

projektanta, tyto vizualizace zveřejní na svých webových stránkách. 

 

7) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo termíny konání ZMČ Brno – Jehnice v roce 

2019.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nestanovuje pevné termíny jednání ZMČ 

Brno – Jehnice, termíny budou určeny vţdy na předchozím jednání ZMČ Brno – Jehnice a to 

vţdy mezi 20-25 dnem daného měsíce. Jednání zastupitelstva městské části Brno – Jehnice 

budou probíhat v prostorech ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

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

 

8) V diskusi vystoupili občané s dotazy: 

 

– jak bude řešeno parkování u Společenského centra 

Ing. Otavová – jaké náklady budou na provoz budovy Společenského centra a úřadu MČ Brno 

- Jehnice 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přerušuje projednávání tohoto bodu. Tento 

bod bude projednán na setkání s občany mimo program jednání zastupitelstva. Termín bude 

určen na příštím jednání zastupitelstva městské části Brno – Jehnice. 

 

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

 

9) viz. bod 1)  

 

10) viz. bod 1) 

 

11) viz. bod 1) 

 

12) viz. bod 1)  

 

13) viz. bod 1)  

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh rozpočtu Základní a mateřské školy 

Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace na rok 2019. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh rozpočtu Základní a 

mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace na rok 2019. 

 



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

 

15) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 

roky 2020-2021 Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková organizace. 

 

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

rozpočtu na roky 2020-2021 Základní a mateřské školy Brno, Blanenská 1 příspěvková 

organizace. 

 

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

 

16) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo vyřazení z inventarizace majetku a z účetní 

evidence vozidla tov. zn. Karosa, Š 706 RTHP ASC 25 z důvodu jeho celkového opotřebení. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s vyřazením z inventarizace 

majetku a z účetní evidence vozidla tov. zn. Karosa, Š 706 RTHP ASC 25 z důvodu jeho 

celkového opotřebení. Vozidlo bude nabídnuto na náhradní díly prostřednictvím Hasičského 

sboru JMK, pokud se toto nepodaří, bude prodáno do sběru. 

 

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

 

17) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo OZV č. 12/2011 o regulaci veřejné 

produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem 

zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá návrhy na doplnění OZV č. 12/2011 

o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za 

účelem zabezpečení místních záleţitostí veřejného pořádku. 

 

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

 

18) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Dohodu o podmínkách výkonu státní 

správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole na rok 2019. 

 

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

státní správy mezi MČ Brno – Jehnice a MČ Brno – Královo Pole na rok 2019. 

 

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

 

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

2019. Ing. Hudec jako starosta SDH oznámil moţný střet zájmů v poloţce Neinvestiční 

příspěvek – SDH činnost s mládeţí. Pan Václav Šicha jako předseda TJ Sokol Jehnice 

oznámil moţný střet zájmů v poloţce Neinvestiční příspěvek – TJ Sokol Jehnice. 

 

a) Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice navrhuje navýšení neinvestičního 

příspěvku SDRUŢENÍ RODIČŮ při ZŠ Brno - Jehnice na 15.000,-Kč a poníţení 

Ostatních neinvestičních výdajů jinde nezařazených (REZERVA) o 5.000,-Kč na 

částku 1,025.000,-Kč. 

 

Hlasování: 3 hlasů pro, 0 hlasů proti, 3 hlasy se zdrţely, (tento návrh nebyl přijat) 



 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – schvaluje předloţený Návrh rozpočtu  

MČ Brno – Jehnice na rok 2019 v celkové výši 13,036.000,-Kč. (viz. níţe) 

 

 

Návrh rozpočtu MČ Brno - Jehnice 2019   

    

VÝDAJE ROK 2019 

Dotace-účelové komunikace /ÚZ 73/ 195 000,00 Kč 

Dotace SDH / provoz zásahové jednotky /ÚZ 74/ 62 000,00 Kč 

Dotace- úklid chodníků-zimní, letní /ÚZ 77 / 166 000,00 Kč 

Dotace-pořádání kulturních akcí / ÚZ 78 / 100 000,00 Kč 

Dotace-údržba silniční zeleně / ÚZ 79/ 39 000,00 Kč 

Rekonstrukce střechy na ZŠ Blanenská II. et. /ÚZ 66 / 1 800 000,00 Kč 

Výstavba chodníku Mokrá Hora-Jehnice /ÚZ 69/ 2 000 000,00 Kč 

Rozšíření hřbitova v Jehnicích /ÚZ 69/ 900 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek- Sdružení rodičů při ZŠ Brno-
Jehnice 10 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek -TJ Sokol Jehnice 120 000,00 Kč 

Neinvestiční příspěvek- myslivecké sdružení 10 000,00 Kč 

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

Neinvestiční příspěvek - chovatelé 10 000,00 Kč 

Údržba komunikací a chodníků, letní, zimní 500 000,00 Kč 

Dotace ZŠ Blanenská - provoz 1 933 000,00 Kč 

Kultura 50 000,00 Kč 

Příspěvek na obědy pro důchodce 18 000,00 Kč 

Jehnické listy 83 000,00 Kč 

Dary k životnímu jubileu 13 000,00 Kč 

Dětské hřiště-revize, materiál 21 000,00 Kč 

Příspěvek na činnost klubu důchodců 63 000,00 Kč 

Sběr a svoz komunálního odpadu 16 000,00 Kč 

Likvidace černých skládek 20 000,00 Kč 

Údržba veřejné zeleně 220 000,00 Kč 

Odměny zastupitelstvo 658 000,00 Kč 

Sociální pojištění zastupitelstvo 165 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění zastupitelstvo 60 000,00 Kč 

Mzdy pracovníci ÚMČ 1 450 000,00 Kč 

Dohody externí práce 135 000,00 Kč 

Sociální pojištění ÚMČ 363 000,00 Kč 

Zdravotní pojištění ÚMČ 131 000,00 Kč 

Povinné pojistně-úrazové pojištění 8 000,00 Kč 

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

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 Kč 



Nákup materiálu-kancelářský materiál 65 000,00 Kč 

Vodné,stočné 6 000,00 Kč 

Plyn 30 000,00 Kč 

Elektrická energie 35 000,00 Kč 

Poštovní služby 10 000,00 Kč 

Telefon,internet,služ.mobily 40 000,00 Kč 

Služby peněž.ústavů-pojistka budovy MČ,ZŠ 70 000,00 Kč 

Konzult.právní služby 10 000,00 Kč 

Školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 

Nákup ostatních služeb  160 000,00 Kč 

GDPR 20 000,00 Kč 

Opravy a údržba majetku ÚMČ 50 000,00 Kč 

Programové vybavení 5 000,00 Kč 

Cestovné 6 000,00 Kč 

Občerstvení 12 000,00 Kč 

Nákup kolků 2 000,00 Kč 

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

Služby peněžních ústavů 9 000,00 Kč 

Sociální fond 70 000,00 Kč 

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (REZERVA) 1 030 000,00 Kč 

  CELKEM 13 036 000,00 Kč 

  PŘÍJMY ROK 2019 

Dotace ze státního rozpočtu 473 000,00 Kč 

Dotace z rozpočtu MMB 11 966 000,00 Kč 

Poplatek ze psů 40 000,00 Kč 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 

Správní poplatky /stavební úřad/ 40 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 Kč 

Služby MŠ Hatě /věcné náklady/  121 000,00 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/ 61 000,00 Kč 

Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 000,00 Kč 

Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 

  CELKEM 13 036 000,00 Kč 
 

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

 

20) 21) 22) 23) 24) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Smlouvy o poskytnutí 

neinvestičního příspěvku na rok 2019 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, SDRUŢENÍ RODIČŮ při ZŠ Brno - Jehnice.  



Ing. Hudec jako starosta SDH oznámil moţný střet zájmů v bodě 22). Pan Václav Šicha jako 

předseda TJ Sokol Jehnice oznámil moţný střet zájmů v bodě 20). 

 

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

neinvestičního příspěvku na rok 2019 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, SDRUŢENÍ RODIČŮ při ZŠ Brno - 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, SDRUŢENÍ RODIČŮ při ZŠ Brno - Jehnice.  

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřuje 1. místostarostu podpisem smlouvy o poskytnutí 

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

 

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

 

25) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo ţádost o návrh lokalit na umístění stojanů 

pro cyklisty. 

 

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

zastupitelstva MČ Brno – Jehnice. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka, aby se pokusil zajistit  

fotodokumentaci nabízených stojanů na kola a poté bude na webových stránkách MČ Brno – 

Jehnice zveřejněna výzva občanům, aby zaslali své návrhy na umístění stojanů na kola v MČ 

Brno – Jehnice.  

 

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

 

Zasedání ukončeno ve 22:09 hod. 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští jednání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná 24. 1. 2019  v 18:30 hod. 

v prostorách ZŠ Blanenská 1, Jehnice. 

 

V Brně dne 20. 12. 2018 

 

 

 

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

  

 

 

 

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

 

 


