
K paní doktorce až po prázdninách

Prostor pro změnu

Na dveřích ordinace paní doktorky  
Mrázkové se objevil vzkaz,  
že o prázdninách nebude  
v Jehnicích ordinovat. 
Dobře, pacienti se pokusí o prázdninách nestonat a nebo si zaje-
dou do Řečkovic, což ostatně musejí dělat i běžně, pokud potřebují 
odebrat krev,  vyzvednout si léky, nebo když potřebují další odborné 
úkony, které se v nevybavené ordinaci provádět nedají.
A vzniká tak otázka, zda jsou dvě místnosti, které paní doktorka obý-
vá velmi sporadicky, správně využívány. Napadá mě spousta mož-
ností, jak lépe s nimi naložit – klubovna pro důchodce,  pro maminky 
s dětmi, hráče deskových her, mladé hasiče a další využití pro širo-
kou jehnickou veřejnost.

Co si o tom myslíte vy? 
Napište nám na info@jehnicenapohodu.cz

- Iveta Brůhová -

firma Michal Hrnčíř, která předložila nejnižší 
cenovou nabídku (950 471,34 Kč vč. DPH).
5) Mobiliář stromové kaple – bude umís-
těna dřevěná plastika symbolizující anděla 
s rozevřenými křídly. Plánované náklady 
25 000 Kč. Budou provedeny další pozemní 
úpravy za 75 000 Kč (zapískování, zaválení). 
Dále budou okraje valu pokryty geotextílií 
a zasázeny plazivými skalníky. Dohodnuto 
s Veřejnou městskou zelení, že vykopou 
uschlé stromy a zasadí nové.
Mobiliář, po kterém jsme tak volali, bude 
zatím pouze provizorní a bude po skonče-
ní oslav 730 let Jehnic zase odvezen. Kdy 
se dočkáme zvelebení tohoto neutěšeného 
místa a důstojného posezení v kapli, stále 
nevíme. Jen víme, že se náklady na tuto ne-
šťastnou akci šplhají do vyšších stovek tisíc 
korun.
6) Bude opraveno stávající dětské hřiště na 
náměstí. Kovová skluzavka bude vyměněna 
za plastovou a otočena na druhou stranu. 
Budou vyměněny opotřebené prvky. Celko-
vé náklady cca 30 000 Kč.
7) Prominutí poplatku za zábor veřejného 
prostoru (2 000, Kč) a spotřeby elektrické 
energie (69 Kč) při akci Rodinné májové 
odpoledne pořádané Spolkem Jehnice na 

pohodu dne 21. 5. 2022.
8) Starosta velmi stručně informoval o ná-
pravných opatřeních, které jemu a úřadu 
byly po kontrole doporučeny Odborem  
interního auditu a kontroly Magistrátu měs-
ta Brna.
9) Závěrečný účet za rok 2021 – starosta stá-
le odmítá tento typ dokumentu zveřejnit ve 
srozumitelné formě pro širokou veřejnost. 
Tak jak mu to ukládá zákon.
10) Další vývoj plánované hasičky. Aktuálně 
probíhá soudní řízení o neplatnosti staveb-
ního povolení na opěrnou zeď, před kterou 
má stát plánovaná hasička, a jejíž stavbu 
prosadil a nechal postavit nezákonně pan 
starosta. V důsledku soudního řízení starosta 
nechal posunout termíny pro předání doku-
mentace a vyřízení stavebního povolení až 
na konec roku 2023.
11) Náklady na oslavu 730 let Jehnic pře-
sáhnout podle pana starosty 750 000 Kč. 
12) Zastupitelé hlasovali o podpoře dvou 
projektů, které byly přihlášeny do partici-
pačního rozpočtu DÁME NA VÁS. Projekt Fit 
stezka a dětské hřiště podal pan (dnes už 
bývalý) tajemník Fiedler. Projekt Otevření 
jehnického náměstí dětem podali manželé 

Puklovi. Zastupitelé podpořili pouze projekt 
pana tajemníka Fiedlera (mimochodem pro-
jekty mají podávat občané, nikoli úředníci, 
aby nehrozil střet zájmů). V Jehnicích se ale 
na pravidla nehledí.
Na dotaz přítomné občanky Jehnic, proč 
zastupitelé nepodpoří oba projekty a ať ná-
sledně sami lidé vyberou hlasováním ten, 
který si v Jehnicích přejí, starosta odmítnul 
odpovědět a diskuzi ukončil.
13) Schválení přestavby čalounické dílny 
na ulici Kleštínek. Budou se zde nacházet  
2 bytové a 2 nebytové jednotky.

A perlička na závěr. 
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva 
měl provést pan Fiedler (v tu dobu ještě na 
pozici tajemníka), ověřit paní Otavová (za-
stupitelka) a zkontrolovat pan Rinchenbach 
(1. místostarosta). Na internetových strán-
kách úřadu je sice 17. 7. 2022 (uzávěrka 
tohoto čísla) vyvěšený zápis z  262. zasedá-
ní zastupitelstva z  29. 6. 2022, ale moc si 
v  něm nepočtete. Dokument je totiž úplně 
prázdný. 
K smíchu nebo k pláči?  

- tým JnP - 

Zajímavosti z 262. zasedání zastupitelstva z 29.6.2022




