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Zápis z 1. zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 15. 12. 2022 

 

 

Přítomni: 7 členů, 0 omluveno. 

 

Před zahájením starosta upozornil, že ze zasedání bude pořizován zvukový záznam. 

 

 

1. Určení zapisovatele, ověřovatele a kontrolora zápisu 

Na pozici zapisovatele byl navržen Mgr. Vít Krinčev. Na pozici ověřovatele Ing. Iveta 

Brůhová. Na pozici kontrolora zápisu byl navržen Ing. Robert Charvát. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice schvaluje zapisovatelem Mgr. Víta Krinčeva a určuje 

ověřovatele zápisu Ing. Ivetu Brůhovou a kontrola zápisu Ing. Roberta Charváta 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno).  

 

2. Projednání a schválení programu 
Starosta vyzval přítomné, jestli mají nějaké připomínky k programu. MUDr. Oto Rinchenbach 

navrhl přidání bodu do programu:  
21. Žádost o vyjádření ke spádovým obvodům mateřských a základních škol 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno, bod byl přidán 

do programu) 

Starosta požádal o přidání bodu do programu: 

 22. Rozpočtové opatření 7 / 22 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno, bod byl přidán 

do programu) 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Jehnice schvaluje následující program zasedání: 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele, ověřovatele a schválení programu. 

3. Zpráva starosty 

4. Kontrola bodů z minulého zápis 

5. Dotazy, podněty a připomínky občanů 

6. Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 

7. Odměňování členů výborů 

8. Stanovení gescí pro místostarosty MČ Jehnice 

9. Žádostí o vyjádření k výstavbě garáže včetně přípojek v k.ú.Jehnice 

10. Informace o přípravě komunitního centra 
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11. Projednání záměru vytvoření nových webových stránek MČ Brno – Jehnice 

12. Projednání smlouvy o bezúplatném převodu digitální radiostanice pro SDH 

           Brno-Jehnice 

13. Jehnické listy – šéfredaktor a stanovy JL   

14. Projednání průběhu veřejné zakázky „Půdní vestavba-školní družina ZŠ Jehnice“ 

15. Jmenování členů školské rady 

16. Školní ples a dětský karneval 2023. 

17. Projednání opatření k zefektivnění využití tělocvičny ZŠ s ohledem na rostoucí náklady  

(energetická  náročnost ) 

18. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, Brno – Jehnice na rok 2023 

19. Projednání celkové finanční částky z rozpočtu 2023 určené pro neinvestiční příspěvky 

20. Projednání návrhu rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok 2023 

21. Žádost o vyjádření ke spádovým obvodům mateřských a základních škol 

22. Rozpočtové opatření 7 / 22 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se. (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

3.  Zpráva starosty 
Starosta popsal současný stav úřadu a práci, která byla odvedena. Pohovořil také o současných 

problémech. Zmínil chybějícího tajemníka, zmínil probíhající výběrové řízení na tajemníka a 

účetní. Zmínil prezidentské volby, které má v současnosti na starost starosta bez pomoci 

tajemníka.  
 

4.  Kontrola bodů z minulého zápis 

Kontrola bodů se změnila v diskuzi o různých tématech. MUDR. Rinechnbach hovoří o pře-

vodu pozemků a darovací smlouvě. Dále byla diskuze o geometrickém přeměření ulice Kleští-

nek. Hovořilo se i o společnosti EMBRA a chodníku na ulici Kleštínek. Byla zmíněna výpověď 

ohledně hospody. Hovořilo se o Jehnických listech a povinných výtiscích do knihoven. Diskuze 

byla i o kvalitě minulého zápisu.  

 

 

5.  Dotazy, podněty a připomínky občanů 

V diskuzi vystoupilo mnoho občanů. Témata diskuzí byla: peníze pro důchodce v rozpočtu, od-

chod doktorky z Jehnic, rozpočet 2023, nebytový prostor ordinace, nemožnost najít nového 

mladého doktora, nabourané oplocení křížku, výzva starosty k rezignaci, diskuze o odměnách 

zastupitelů, dotaz na stavební úřad, dotazy ohledně výborů, audit předání úřadu, nedostatečné 

předání úřadu, výběrové řízení na tajemníka. 

 

 

6.  Volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 

Zastupitelstvo bod projednalo a vybralo vhodné kandidáty. Navrhovaní členové s členstvím 

souhlasili.  

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje, aby počet členů kontrolního výboru a 

finančního výboru pro volební období 2022 - 2026, byly tříčlenné.  

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 
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b) volba předsedy finančního výboru  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice schvaluje na funkci předsedy finančního výboru 

navrženého kandidáta Ing. Ivetu Brůhovou  

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje na funkci předsedy kontrolního výboru 

navrženého kandidáta Ing. Ivetu Brůhovou  

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

d) volba členů finančního výboru  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje na funkci člena finančního výboru 

navrženého kandidáta Bc. Kamila Krinčeva a Ing. Pavla Sviráka, Ph.D. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

e) volba členů kontrolního výboru  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice schvaluje na funkci člena kontrolního výboru 

navrženého kandidáta Bc. Kamila Krinčeva a Ing. Pavlínu Puklovou. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

 

7.   Rozhodnutí o odměnách  za výkon funkce neuvolněných členů výborů 

Ing. Iveta Brůhová navrhla, aby žádné odměny nebyly pobírány. Zastupitelstvo bod následně 

projednalo.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice schvaluje návrh, aby předsedové a členové Finančního a 

Kontrolního výboru při MČ Brno – Jehnice nepobírali ve volebním období 2022-2026 žádné 

odměny za svoje působení ve výborech při MČ Brno – Jehnice.  

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 
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8.  Stanovení gescí pro místostarosty MČ Jehnice 

Mgr. Vít Krinčev přednesl zastupitelům bod a detaily ohledně stanovení gescí. Zastupitelé bod 

projednali. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice dle zákona 128/2000 Sb, §104 odst. 1 zákona 

schvaluje rozdělení kompetencí pro výkon funkce místostarostů následovně: 

1. místostarosta Mgr. Vít Krinčev: životní prostředí, územní plán, digitalizace, media a tisk, 

investice dle gesce 

2. místostarosta Ing. Robert Charvát: školství, kultura a sport, investice dle gesce 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 3 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

9.  Žádost o vyjádření k výstavbě garáže včetně přípojek  

v k.ú.Jehnice par. 393 

Starosta zastupitelům tento bod programu představil. Zastupitelé bod projednali. Proběhla i 

krátká diskuze. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice se nebude do doby schválení nového územního 

plánu k žádosti vyjadřovat. 

 

Hlasování: 4 pro, 1 proti, 2 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

10. Informace o přípravě komunitního centra 

Ing. Iveta Brůhová představila zastupitelům detaily přípravy komunitního centra. Následně pro-

běhla krátká diskuze. Zastupitelé bod projednali. Bylo navrženo následující usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice bere na vědomí záměr přípravy komunitního centra v 

přízemí úřadu MČ Brno-Jehnice garantem tohoto centra pověřujeme Ing.Ivetu Brůhovou. 

 

MUDr. Rychnovský navrhl proti-usnesení, aby se do usnesení přidalo a specifikovalo místo „v 

knihovně“. První se hlasovalo o proti-návrhu. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice bere na vědomí záměr přípravy komunitního centra 

v přízemí úřadu v knihovně MČ Brno - Jehnice garantem tohoto centra pověřujeme Ing.Ivetu 

Brůhovou. 

 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené proti-usnesení bylo schváleno). 

 

 

 

 

11.  Projednání záměru vytvoření nových webových stránek MČ    Brno – Jehnice 

Starosta uvedl tento bod. Zmínil stránky ve špatném stavu a potřebu nových. Zastupitelé bod 

projednali. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje vytvoření nových webových stránek MČ 
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Brno Jehnice a pověřuje starostu k oslovení firem k vypracování nabídky na základě potřeb  

MČ Brno Jehnice. 

 

 Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

12.  Projednání smlouvy o bezúplatném převodu digitální  

radiostanice pro SDH Brno – Jehnice 

Starosta pohovořil o smlouvě a o radiostanicích. Zastupitelstvo tento bod následně projednalo. 

 

V průběhu jednání o bodu zastupitel pan Šícha odchází. Omlouvá se z důvodu nevolnosti. Od 

tohoto okamžiku je na místě přítomno 6 zastupitelů. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje bezúplatný převod digitální radiostanice 

pro SDH Brno Jehnice  

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

13.  Jehnické listy – šéfredaktor a stanovy JL   

Mgr. Vít Krinčev tento bod vysvětlil zastupitelstvu. Zastupitelstvo tento bod projednalo. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice ruší schválené stanovy Jehnických listů, schválené 

dne 21.10.2021 a pověřuje 1. místostarostu Mgr. Víta Krinčeva šéfredaktorem Jehnických listů. 

Zastupitelstvo pověřuje šefredaktora tvorbou Jehniských listů.Jehnické listy budou vydávány 6-

12 krát ročně, dle skutečných potřeb MČ Brno Jehnice 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

 

14.  Projednání průběhu veřejné zakázky „Půdní vestavba-školní   družina ZŠ Jehnice“ 

Starosta nastínil náročnost zakázky v dnešní složité době a zmínil problémy. Zastupitelé bod 

projednali. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice schvaluje ukončení veřejné zakázky Půdní vestavby 

družiny ZŠ Blanenské 1, Brno Jehnice 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

 

15.  Jmenování členů školské rady 

Ing. Robert Charvát představil zastupitelům tento bod programu. Zastupitelé bod projednali. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Jehnice jmenuje do školské rady ZŠ MUDr. Otu 

Rinchenbacha a Ing. Roberta Charváta. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 
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16.  Školní ples a dětský karneval 2023. 

Ing. Robert Charvát představil tento bod. Zastupitelstvo bod projednalo. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje uspořádání školního plesu dne 11. 2. 

2023 a dětského karnevalu 12. 2. 2023 v tělocvičně školy. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

17.  Projednání opatření k zefektivnění využití tělocvičny ZŠ s ohledem na rostoucí 

náklady  (energetická  náročnost ) 

Opatření představil Ing. Robert Charvát. Hovořil o nutnosti šetřit a o ekonomické efektivitě 

provozu tělocvičny. Zastupitelé bod projednali. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice požaduje vyvolat jednání s jednatelem TJ Sokola 

Jehnice panem Václavem Šíchou a projednat uzavření dodatku ke stávající smlouvě a navýšení 

cenu nájmu vzhledem k narůstajicím cenám energii 

 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

18.  Projednání návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ, Blanenská 1, Brno – Jehnice na rok 2023 

O bodu byla diskuze. Přítomen byl ředitel školy, který se k bodu vyjádřil. Hovořilo se o nárůstu 

cen energií a nutnosti na to reagovat. Zastupitelstvo bod projednalo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ – Jehnice schvaluje předložený návrh rozpočtu základní školy a mateřské 

školy Brno, Blanenská 1 na rok 2023 a schvaluje i návrh střednědobého výhledu na rok 2024 a 

2025. 
 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

19.  Projednání celkové finanční částky z rozpočtu 2023 určené pro neinvestiční příspěvky 

Starosta přednesl jmenovitě seznam spolků a sdružení, které si požádaly o finanční příspěvky. 

Zastupitelé tento bod projednali. Seznam spolků uveden níže. 

 

1. Sdružení rodičů               20 000 

2. Jehnice na pohodu           30 000 

3. TJ Sokol Jehnice              70 000 

4. Chovatelé                         15 000 

5. Hasiči                               30 000   

6. Myslivci                           15 000 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno - Jehnice schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městské části 

Brno - Jehnice ve výši 200 tis. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 
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20.   Projednání návrhu rozpočtu MČ Brno-Jehnice na rok 2023 

Starosta představil rozpočet. Zastupitelé se k bodu vyjádřili. MUDr. Oto Rinchenbach hovoří o 

obědech za 40 Kč a sděluje, že rozpočet má málo v rezervách. Starosta vysvětluje, že v jiných 

částech rozpočtu se ušetří. Proběhla diskuze a zastupitelstvo bod projednalo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno -Jehnice schvaluje rozpočet městské části Brno -Jehnice na 

rok 2023 s objemem příjmů ve výši 11 240 tis. Kč, objemem výdajů ve výši 11 240 tis. Kč. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

 

21. Žádost o vyjádření ke spádovým obvodům mateřských a základních škol.  

MUDr. Oto Rinchenbach přednesl detaily k tomuto bodu. Zastupitelstvo tento bod projednalo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno - Jehnice nepožaduje změnu spádovosti v obvodech základní a 

mateřské školy Blanenská 1. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

 

22. Rozpočtové opatření 7/22 

Starosta vysvětlil navrhované opatření a zastupitelstvo jej projednalo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ části Brno - Jehnice schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/ 22. 

 

Hlasování: 4 pro, 0 proti, 2 zdržel se.  (Navržené usnesení bylo schváleno). 

 

 

Předsedající konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončil zasedání 

zastupitelstva v 21:43 hod. 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Jehnice se bude konat v zákonné lhůtě informace budou 

na úřední desce. 
 
 

 

 

V Brně dne………… 

 

 

………………………………….                                                           ……………………………… 

Ověřovatel Ing. Iveta Brůhová                                                       Kontrolor Ing. Robert Charvát 

 

 

 

………………………………….                                                           ……………………………… 

Mgr. Stanislav Dráb – starosta                                                         Zapisovatel Mgr. Vít Krinčev 


