Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 14.11.2018
Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů 0 omluven
1) ZMČ Brno – Jehnice schválilo: Zapisovatel – Mgr. Jedlička
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
Tajemník Úřadu městské části Brno – Jehnice předal všem zvoleným zastupitelům Osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva městské části Brno – Jehnice.
2) Starosta městské části Brno – Jehnice přečetl nahlas slib člena zastupitelstva městské části
statutárního města Brna. Jednotliví zastupitelé povstali a slovem SLIBUJI, stvrdili tento slib,
který následně všichni členové zastupitelstva městské části Brno – Jehnice vlastnoručně
podepsali.
3) Ověřovatel – Dr. Rinchenbach
Kontrola – Dr. Svoboda
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
Starosta navrhl vyřadit z jednání zastupitelstva bod 10
Starosta navrhl nové znění bodu 13) (dle navrženého programu svolání ustavujícího ZMČ
Brno – Jehnice) a to následovně: Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů redakční rady
Jehnických listů a následném přečíslování bodů v programu jednání ustavujícího
zastupitelstva MČ Brno - Jehnice
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh byl přijat)
Starosta dal hlasovat o programu jako celku
Program:
1. Volba zapisovatele zápisu a předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
městské části Brno – Jehnice.
2. Složení slibu členů nového zastupitelstva městské části Brno – Jehnice
3. Určení ověřovatele a kontroly zápisu a schválení programu ustavujícího zasedání
4. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zvolení zastupitelé
stanoví počet místostarostů v městské části Brno – Jehnice.
5. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zvolení zastupitelé
podají návrh na určení funkcí, pro které budou členové ZMČ Brno – Jehnice
dlouhodobě uvolněni
6. Schválení volebního řádu
7. Schválení mandátové, návrhové a volební komise pro volbu starosty, místostarosty a
výborů zřizovaných městskou částí Brno - Jehnice
8. Volba starosty a místostarosty
9. Zřízení kontrolního a finančního výboru, stanovení počtu členů těchto výborů, volba
předsedů a členů výborů

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
11. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů kontrolního výboru a finančního výboru
12. Rozhodnutí o odměnách předsedy a členů redakční rady Jehnických listů
13. Poučení zastupitelů MČ Brno-Jehnice o povinnostech při nakládání s osobními údaji v
souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU (GDPR)
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (navržený program byl schválen)
4)
Pan Václav Šicha podal návrh, na zřízení funkcí 1. místostarosty a 2. místostarosty
Bc. Krinčev podal návrh na funkce jednoho místostarosty
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh, aby byla v městské části
Brno – Jehnice zřízena funkce jednoho místostarosty, čímž došlo k naplnění § 84 odst. 2
písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Hlasování: pro 2, proti 2, zdržel se 3 (tento návrh usnesení nebyl přijat)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh, aby byly v městské části
Brno – Jehnice zřízeny funkce 1. místostarosty a 2. místostarosty, čímž došlo k naplnění § 84
odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Hlasování: 5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
5)
Pan Dr. Oto Rinchenbach podal návrh, aby jediným dlouhodobě uvolněným členem
zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 byl starosta městské části Brno – Jehnice.
Ing. Milena Otavová podala návrh, aby nebyl nikdo dlouhodobě uvolněným členem
zastupitelstva MČ Brno - Jehnice ve volebním období 2018-2022.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh, aby v MČ Brno – Jehnice
nebyl nikdo ze zastupitelů dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva ve volebním období
2018-2022, čímž došlo k naplnění § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Hlasování: pro 2 , proti 0 , zdržel se 5 (tento návrh usnesení nebyl přijat)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh, aby jediným uvolněným
člen zastupitelstva ve volebním období 2018-2022 byl starosta městské části Brno – Jehnice
čímž došlo k naplnění § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
Hlasování: 5 hlasů pro, 2 hlasy proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)

6)
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo volební řád pro volbu starosty a místostarosty
městské části Brno – Jehnice s opravou data schválení na den 14.11.2018.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje volební řád pro volbu starosty a
místostarosty městské části Brno – Jehnice s opravou data schválení na 14.11.2018
Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
7)
A) Pan Václav Šicha navrhl složení mandátové komise pro volbu starosty a místostarosty ve
složení: Ing. Hudec. Dr. Rychnovský, Ing. Holešinský
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje mandátovou komisy ve složení
Ing. Hudec. Dr. Rychnovský, Ing. Holešinský pro volbu starosty, místostarosty městské části
Brno – Jehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
B) Pan Václav Šicha navrhl složení návrhové komise pro volbu starosty, místostarosty
městské části Brno – Jehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru: Ing. Fráňa,
Ing. Otavová, Dr. Rinchenbach
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrhovou komisy ve složení
Ing. Fráňa, Ing. Otavová, Dr. Rinchenbach pro volbu starosty, místostarosty městské části
Brno – Jehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
C) Pan Václav Šicha navrhl složení volební komise pro volbu starosty, místostarosty městské
části Brno – Jehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru: Mgr. Michal
Jedlička, paní Eva Hájková, paní Anna Hubinská
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje volební komisy ve složení Mgr.
Michal Jedlička, paní Eva Hájková, paní Anna Hubinská pro volbu starosty, místostarosty
městské části Brno – Jehnice, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.
Hlasování: 6 hlasů pro, 0 hlas proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
8)
A) Volba starosty proběhla formou tajného hlasování na základě schváleného volebního řádu.
Na funkci starosty byly navrženi: Václav Šicha, prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. ,
MUDr. Daniel Rychnovský, Ing. Jiří Hudec
Zápis návrhové komise je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Volby se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva.
Počet vydaných hlasovacích lístků: 7
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 7
Počet odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Václav Šicha - 5 hlasů
prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. - 2 hlasy
MUDr. Daniel Rychnovský - 0 hlasů
Ing. Jiří Hudec - 0 hlasů
Na základě tajné volby byl do funkce starosty MČ Brno – Jehnice jako funkce uvolněná pro
volební období 2018-2022 zvolen pan Václav Šicha.
Zápis volební komise o průběhu a výsledku volby starosty je nedílnou součástí tohoto zápisu
včetně všech hlasovacích lístků.
B) Volba 1. místostarosty proběhla formou tajného hlasování na základě schváleného
volebního řádu.
Na funkci 1. místostarosty byli navrženi: MUDr. Oto Rinchenbach, Bc. Kamil Krinčev,
prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
Zápis návrhové komise je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Volby se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva.
Počet vydaných hlasovacích lístků: 7
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 6
Počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků: 1
Počet odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
MUDr. Oto Rinchenbach - 4 hlasy
Bc. Kamil Krinčev - 1 hlas
prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.- 1 hlas
Na základě tajné volby byl do funkce 1. místostarosty MČ Brno – Jehnice jako funkce
neuvolněná pro volební období 2018-2022 zvolen pan MUDr. Oto Rinchenbach.
Zápis volební komise o průběhu a výsledku volby 1. místostarosty je nedílnou součástí tohoto
zápisu včetně všech hlasovacích lístků.
C) Volba 2. místostarosty proběhla formou tajného hlasování na základě schváleného
volebního řádu.
Na funkci 2. místostarosty byli navrženi: MUDr. Daniel Rychnovský, Bc. Kamil Krinčev
Zápis návrhové komise je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Volby se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva.
Počet vydaných hlasovacích lístků: 7

Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 7
Počet odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé kandidáty:
MUDr. Daniel Rychnovský - 5 hlasů
Bc. Kamil Krinčev - 2 hlasy
Na základě tajné volby byl do funkce 2. místostarosty MČ Brno – Jehnice jako funkce
neuvolněná pro volební období 2018-2022 zvolen pan MUDr. Daniel Rychnovský.
Zastupitel Bc. Kamil Krinčev byl dotázán občanem, který se zúčastnil Ustavujícího zasedání,
proč se neustále zdržuje hlasování. Zastupitel Bc. Kamil Krinčev mu odpověděl, „Nebudu
hlasovat, aby to bylo pořád 7-0-0“.
Dále byl dotaz : „Jakou má náplň návrhová komise“ – tento dotaz odpovězen
9)
A) Starosta navrhl zřízení Finančního a Kontrolního výboru při MČ Brno - Jehnice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice zřizuje Finanční a Kontrolní výbor při
MČ Brno – Jehnice.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
B) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh na počet členů Finančního a
Kontrolního výboru.
Starosta navrhl počet členů Finančního výboru 3 a počet členů Kontrolního výboru 3.
Bc. Krinčev navrhl, aby kontrolní výbor měl 5 členů .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje počet členů Kontrolního
výboru 5.
Hlasování: pro 2, proti 0, zdržel se 5 (tento návrh usnesení nebyl přijat)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje počet členů Finančního výboru
3 a počet členů Kontrolního výboru 3.
Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
C) Návrhy na předsedu Kontrolního výboru - Ing. Jiří Hudec
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přistoupilo k volbě aklamací pana Ing. Jiřího Hudce jako
předsedy Kontrolního výboru.
Hlasování: 5 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 hlas se zdržel
Starosta konstatoval, že předsedou Kontrolního výboru MČ Brno – Jehnice pro volební
období 2018-2022 byl zvolen Ing. Jiří Hudec.

Zápis návrhové a volební komise je nedílnou součástí tohoto zápisu.
D) Návrhy na členy Kontrolního výboru: Bc. Kamil Krinčev, Ing. Ivo Pekař, p. Miroslav
Vávra, paní Helena Drábová
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přistoupilo k volbě aklamací členů Kontrolního výboru po
jménech.
Bc. Kamil Krinčev –pro 2 , proti 0 , zdržel se 5
Ing. Ivo Pekař – člen - pro 6, proti 0 , zdržel se 1
Miroslav Vávra – člen - pro 6, proti 0 , zdržel se 1
Starosta konstatoval, že počet členů byl naplněn a o dalších jménech nebude hlasováno.
Bc. Kamil Krinčev zpochybnil hlasování, zastupitelstvo rozhodlo, že bude hlasováno znovu
podle abecedy
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bylo přistoupeno k novému hlasování o kandidátech na členy Kontrolního výboru MČ Brno –
Jehnice
Helena Drábová – pro 2, proti 0 , zdržel se 5
Bc. Kamil Krinčev – pro 2, proti 0, zdržel se 5
Ing. Ivo Pekař – pro 6, zdržel se 0 , proti 0 (jeden ze zastupitelů nehlasoval)
p. Miroslav Vávra – 5 pro , 2 proti , zdržel se 0
Starosta konstatoval, že členy Kontrolního výboru MČ Brno – Jehnice pro volební období
2018-2022 byly zvoleni Ing. Ivo Pekař a pan Miroslav Vávra.
E) Návrhy na předsedu Finančního výboru: Ing. Milena Otavová
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přistoupilo k volbě aklamací paní Ing. Mileny Otavové
jako předsedkyně Finančního výboru.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel
Starosta konstatoval, že předsedkyní Finančního výboru MČ Brno – Jehnice pro volební
období 2018-2022 byla zvolena Ing. Milena Otavová.
Zápis návrhové a volební komise je nedílnou součástí tohoto zápisu.
F) Návrhy na členy Finančního výboru: Miroslav Padyšák, Petr Procházka, Ing. Pavel Svirák
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice přistoupilo k volbě aklamací členů Finančního výboru
podle abecedy:
Padyšák Miroslav – pro 5 , proti 1, zdržel se 1
Procházka Petr – pro 2 , proti 1, zdržel se 4

Ing. Pavel Svirák – pro 5 , proti 0 , zdržel se 2
Starosta konstatoval, že členové Finančního výboru MČ Brno – Jehnice pro volební období
2018-2022 byly zvoleni pan Miroslav Padyšák a Ing. Pavel Svirák.
Zápis návrhové a volební komise je nedílnou součástí tohoto zápisu.
10)
Dr. Rinchenbach navrhl, aby neuvolnění členové zastupitelstva MČ Brno – Jehnice
nepobírali ve volebním období 2018-2022 žádné odměny za svoje působení v ZMČ Brno –
Jehnice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh, aby neuvolnění členové
zastupitelstva MČ Brno – Jehnice, nepobírali ve volebním období 2018-2022 žádné odměny
za svoje působení v ZMČ Brno – Jehnice a ve výborech při MČ Brno – Jehnice.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
11)
Ing. Otavová za Finanční výbor a Ing. Hudec za Kontrolní výbor navrhli, aby předsedové a
členové výborů při MČ Brno – Jehnice nepobírali ve volebním období 2018-2022 žádné
odměny za svoje působení v ZMČ Brno – Jehnice a ve výborech při MČ Brno – Jehnice.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh Ing. Otavové za Finanční
výbor a Ing. Hudce za Kontrolní výbor, aby předsedové a členové Finančního a Kontrolního
výboru při MČ Brno – Jehnice nepobírali ve volebním období 2018-2022 žádné odměny za
svoje působení ve výborech při MČ Brno – Jehnice.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
12)
Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo výši odměn předsedy a členů redakční rady
Jehnických listů
Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice rozhodlo tento bod programu přesunout na
příští jednání zastupitelstva.
Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas se zdržel, (tento návrh usnesení byl přijat)
Zastupitel prof. Svoboda vyzval k širšímu zapojení do práce komisí, např. v oblasti kultury,
sportu, podílu na obsahu Jehnických listů apod. Vyzval jehnické občany, zejména ty mladší,
aby se do následujícího zasedání zastupitelstva ke spolupráci přihlásili. Na příštím zasedání
zastupitelstva (uskuteční se 5. 12. 2018) bude alespoň z čeho vybírat. Máme zájem
spolupracovat s každým, kdo chce ve prospěch naší městské části něco udělat.

13)
Tajemník ÚMČ Brno – Jehnice seznámil všechny zvolené zastupitele s „Poučením
zastupitelů MČ Brno – Jehnice o povinnostech při nakládání s osobními údaji – tzv. GDPR“.
Toto poučení všichni zvolení zastupitelé obdrželi do svých schránek týden před konáním
ustavujícího zastupitelstva MČ Brno – Jehnice. Zastupitelé toto poučení podepsali a poučení
včetně podpisů je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Zasedání ukončeno ve 20:00 hod.
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
Příští zasedání Zastupitelstva MČ Brno – Jehnice se koná dne 5.12.2018 v 18:30 hod.
v prostorách ÚMČ Brno – Jehnice.

Ověřil: ……………..………….……

Kontroloval: ……………..………….……

Starosta: ……………..………….……

Zapsal: ……………..………….……
Brně dne 19.11.2018

