
TOUTO POZVÁNKOU 

SVOLÁVÁM 256. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JEHNICE 

které se uskuteční 

ve středu 8. 9. 2021 v 15.00 hod v prostorách ZŠ  

Blanenská 1, 621 00 Brno – Jehnice  

 

Program: 

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a kontrolora zápisu, schválení programu. 

2. Kontrola bodů z minulého zápisu. 

3. Zpráva starosty. 

4. Jmenování hlavního pořadatele Jehnických hodů 2021. 

5. Žádost pořadatele Jehnických hodů o možnost zajištění zázemí na části veřejní plochy ohraničené 

zábradlím u fasády domu č. 4/7 k. ú. Jehnice. 

6. Nedělní klid a státem schválené svátky – práce bez mechanizace. 

7. Seznámení zastupitelstva s plněním úkolů na základě přijatých usnesení zastupitelstva MČ Brno – 

Jehnice. 

a),,Stromová kaple na pozemku p. č. 801/9 k. ú. Jehnice“, jednání zastupitelstva č. 254. ze dne 23. 6. 

2021 dle usnesení v bodě č. 13.  

b),,Park, dětské hřiště a rekultivace pozemků p. č. 519/2, p. č. 519/1, p. č. 482/1, 518, p. č. 516/1 a p. 

č. 1138 v k. ú. Jehnice (v horní části ul. Plástky), jednání zastupitelstva č. 254. ze dne 23. 6. 2021 dle 

usnesení v bodě č. 15. 

c),, Alej v polích“ na pozemku p. č. 1088 k. ú. Jehnice, jednání zastupitelstva č. 254. ze dne 23. 6. 

2021 jako součást bodu č. 13. 

          Projednání a odsouhlasení závěru z jednáni o postupu prací mezi UMČ Brno – Jehnice, OŽP a VZMP 

          ze dne 18. 8. 2021. 

8. Žádost o vyjádření MMB ze dne 2. 7. 2021, k případné realizaci projektu,, Dáme na vás“ konkrétně 

Workoutové hřiště na pozemku p. č. 801/9 k. ú. Jehnice.  

9. Dodatek č. 2, vícepráce a méněpráce / změnové listy, cenový rozdíl oproti původnímu rozpočtu při realizaci 

díla,, Rozšíření školní jídelny v ZŠ a MŠ Blanenská 1, Brno – Jehnice. fy Přemysl Veselý s.r.o. 
10. Nájemní smlouvy tělocvična ZŠ Blanenská 1, Brno Jehnice 2021 – 2022. 

                            a) Nohejbal Ing. Tišnovský. 

                            b) TJ Sokol Ořešín. 

                            c) Volejbal Ing. Horký.  

11. Zadání VŘ na zpracovatele Nové webové stránky Brno – Jehnice. 

12. Projednání Střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Brna pro MČ Brno – Jehnice 

v období 2023–2027. 

13. Zadání výběrového řízení na zpracovatele PD Hasičské zbrojnice na par. č. 394 k. ú. Jehnice 

a) PD pro ÚZ a ST řízení. 

b) PD pro zhotovení díla, prováděcí dokumentace. 

c) autorský dozor stavby Hasičská zbrojnice na pozemku p. č. 394 k. ú. Jehnice, 

k VŘ bude použit schválený vzor,, Výzvy pro podání nabídky“.  

14. Připomínky občanů 

 

 

 

V Brně dne 2. 9. 2021 

 

Václav Šicha, v. r. 

starosta 

 


