
Zápis ze 184. Zasedání zastupitelstva MČ Brno – Jehnice ze dne 14.1.2015 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny přítomni 7 členů 0 omluven  

 

 

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

             Ověřovatel –  Ing. Hudec 

             Kontrola     -  Milan Pernica   

 

Hlasování: 7 hlasy pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta navrhl doplnění programu o následující 3 body: 

 

12. Vyjádření k prodeji případně k pronájmu pozemku p.č. 477/2 k.ú. Jehnice 

13. Vyjádření k dohodě o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií 

na rok 2016 

14. Návrh na změnu Zřizovací listiny školské rady a volebního řádu 

 

Hlasování: 7 hlasy pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (tento návrh byl přijat) 

 

Starosta dal hlasovat o programu jako celku 

 

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. Odsouhlasení požadavku na nákup vybavení pro školní kuchyni a jídelnu ZŠ a MŠ 

v Jehnicích 

7. Souhlas ZMČ s podpisem nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem tělocvičny bez 

souhlasu zastupitelstva. 

8. Vyjádření k asanačnímu zásahu do břehových porostů Drážního potoka a ponávky 

v k.ú. Jehnice 

9. Vyjádření k prodeji případně pronájmu p.č. 492/2 a části p.č. 493/2 k.ú. Jehnice (ul. 

Plástky) 

10. Projednání žádosti o souhlas k převzetí vykupovaných pozemků p.č. 68/4, 69/10 a 

72/2 v k.ú. Jehnice 

11. Vyjádření k Oznámení o zahájení územního řízení o prodloužení platnosti územního 

rozhodnutí na „Rekonstrukci a dostavbu areálu pivovaru Jehnice“ 

12. Vyjádření k prodeji případně k pronájmu pozemku p.č. 477/2 k.ú. Jehnice 

13. Vyjádření k dohodě o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií na 

rok 2016 

14. Návrh na změnu Zřizovací listiny školské rady a volebního řádu 

 

Hlasování: 7 hlasy pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (navržený program byl schválen) 

 



2) Ing. Hudec upozornil, že na zámkové dlažbě je sypáno také solí, která ničí zámkovou 

dlažbu. Starosta sdělil, že solí bylo sypáno jen dvakrát a to, když bylo náledí, při kterém je 

inertní posyp neúčinný.  

 

Ing. Hudec navrhl, aby na parkovišti před školou byla umístěna kamera, jelikož dne 14.1.2015 

došlo k vykradení auta na parkovišti před školou.  

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřilo pana Pekaře, aby napsal článek do nejbližšího 

vydání Jehnických listů a tajemníka, aby nechal upozornění vyhlásit místním rozhlasem.  

Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice pověřilo starosty, aby projednal s ředitelem ZŠ 

zabezpečení školy během dne. 

 

3) Z minulého zápisu vše splněno 

 

4) Starosta seznámil zastupitele o probíhajícím sloučeném územním a stavebním řízení na 

výstavbu nového objektu mateřské školky, které by mělo být skončeno v horizontu 14-ti dní. 

Dále seznámil zastupitele, že žádost o finanční prostředky z MŠMT postoupila do druhého 

kola a bude o ní v brzké době rozhodováno. 

 

5) Nebyly předloženy žádné zprávy z výborů a komisí 

 

6) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo požadavek ředitele školy na nákup vybavení 

pro školní kuchyni a jídelnu ZŠ a MŠ v Jehnicích v celkové výši 227.000,-Kč vč. DPH. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s požadavkem na nákup vybavení 

pro školní kuchyni a jídelnu ZŠ a MŠ v Jehnicích v celkové výši 227.000,-Kč vč. DPH. 

 

Hlasování: 7  hlasů pro,  0 hlas proti, 0 hlas zdržel,  (návrh usnesení byl schválen) 

 

7) Starosta požádal zastupitelstvo o souhlas s podpisem smluv na pronájem tělocvičny v ZŠ a 

MŠ Blanenská 1 Jehnice bez souhlasu zastupitelstva. Jednalo by se o krátkodobé smlouvy 

(např. jednorázová smlouva na 1 hodinu). S těmito smlouvami budou zastupitelé seznámeni 

vždy na následujícím zastupitelstvu. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice uděluje souhlas starostovi s podpisem 

krátkodobých smluv na pronájem tělocvičny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Jehnice bez souhlasu 

zastupitelstva s tím, že starosta předloží každý měsíc seznam podepsaných smluv na jednání 

zastupitelstva. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

8) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost společnosti Atregia s.r.o., která má 

pověření správce toku Drážního a Ponávky potoka o nutnosti provedení asanačního zásahu do 

břehových porostů. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitek k žádosti společnosti 

Atregia s.r.o., která má pověření správce toku Drážního a Ponávky potoka o nutnosti 

provedení asanačního zásahu do břehových porostů. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 



 

9) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Žádost o souhlas s prodejem či pronájmem 

části p.č. 492/2 a p.č. 493/2 k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitek k prodeji či pronájmu 

pozemku p.č. 492/2 a p.č. 493/2 k.ú. Jehnice. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

10) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo žádost o souhlas k převzetí vykupovaných 

pozemků p.č. 68/4, 69/10 a 72/2 v k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s převzetím vykupovaných 

pozemků p.č. 68/4, 69/10 a 72/2 v k.ú. Jehnice. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

11) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Oznámení o zahájení územního řízení o 

prodloužení platnosti územního rozhodnutí na „Rekonstrukci a dostavbu areálu pivovaru 

Jehnice“ 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s prodloužením platnosti 

územního rozhodnutí č. 87, č.j. 12806/12/2300/1737/Sch. Ze dne 3.1.2013, tak jak je uvedeno 

v Oznámení o zahájení územního řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na 

„Rekonstrukci a dostavbu areálu pivovaru Jehnice“ 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

12) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo Žádost o souhlas s prodejem či pronájmem 

části p.č. 477/2 k.ú. Jehnice. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice nemá námitek k prodeji či pronájmu 

pozemku p.č. 477/2 k.ú. Jehnice. 

  

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

13) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh Dohody o centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na dodávku energií na rok 2016 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí s návrhem Dohody o 

centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií na rok 2016 a pověřuje starostu 

podpisem této dohody. 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

14) Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice projednalo návrh Dr. Rinchenbacha na změnu čl. 3 

odst. 5 Zřizovací listiny školské rady, jejíž znění je: Školská rada volí ze svých členů 

předsedu a místopředsedu rady a na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád. 

 



Dr. Rinchenbach navrhl následující nové znění čl. 3 odst. 5 Zřizovací listiny školské rady 

následovně: Školská rada volí ze svých členů předsedu rady a na svém prvním zasedání 

stanoví svůj jednací řád 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno – Jehnice souhlasí se změnou čl. 3 odst. 5 Zřizovací 

listiny školské rady jehož znění je následovné: Školská rada volí ze svých členů předsedu 

rady a na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád 

 

Hlasování: 7 hlasů pro, 0 hlas proti, 0 hlas zdržel, (návrh usnesení byl schválen) 

 

Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 

 

Příští zasedání zastupitelstva se koná dne 18.02.2015 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

 

V Brně dne 15.1.2015 

 

 

 

Ověřil……………..………….……       

 

 

Kontroloval …….…….……………. 

 

 

 

Starosta: …………….………………… 

 

 

Zapsal: .................................................. 

 

 


