
 

TOUTO POZVÁNKOU SVOLÁVÁM 
262. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO – JEHNICE 

které se uskuteční 
ve středa 29. 6. 2022 v 15. 00 hod. v prostorách ZŠ a MŠ 

Blanenská 1, PSČ 621 00 Brno – Jehnice 
 
Program: 
 

1. Volba zapisovatele, ověřovatele a schválení programu. 
2. Kontrola bodů z minulého zápisu, 

- ZMČJ mimořádné č. 260 ze dne 1. 4. 2022, 

- ZMČJ č. 261 ze dne 11. 5. 2022. 

3. Zpráva starosty: 

- informace o výpovědi nájemci pronajímaného nebytového prostoru ,,Obecní restaurace“ v objektu 

na nám. 3. května 5 Brno – Jehnice, 

- příprava komunálních voleb 2022, 

- úhrada zapůjčení pivních setů Spolkem Jehnice na pohodu.  

4. Zprávy z výborů a komisí. 

5. Projednání výsledku otevírání obálek Výběrového řízení na uvolněná pracovní místa (vedoucí úřadu 

– tajemník/ce, samostatná/ý účetní). 

6. Výběr zhotovitele ,,Rekonstrukce soc. zařízení u tělocvičny ZŠ a MŠ ul. Blanenská 1 Brno – Jehnice 

PSČ 621 00“.  

7. Projednání doplnění mobiliáře do ,,Stromové kaple“ v Jehnicích. 

8. Projednání cenové nabídky úpravy současného dětského hřiště na nám. 3. května v Brně Jehnicích. 

9. Žádost o vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k projektu ,,Výstavba samostatné garáže na ul. 

Kleštínek 276/4 a, p. č. 22/11 a 22/12 vše v k. ú. Jehnice“. 

10. Žádost o vyjádření zastupitelstva MČ Brno – Jehnice k projektu ,,Zemědělský skládek/kůlna na 

pozemku p. č. 1093/2 k. ú. Jehnice.  

11. Žádost o prominutí poplatku za zábor veřejného prostoru při akci pořádané Spolkem Jehnice na 

pohodu dne 21. 5. 2022. 

12. Informace o nápravných opatřeních dle doporučení Závěrů kontroly Odbor interního auditu a 

kontroly Magistrátu města Brna, MČ Brno – Jehnice za rok 2021. 

13. Projednání návrhu Závěrečného účtu MČ Brno – Jehnice 2021. 

14. Projednání Dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování Projektové dokumentace ,,Hasičská zbrojnice“ 

zpracovaný Architektonická kancelář Burian – Křivinka s. r. o. 

15. Náklady na Oslavy 730 let Jehnic a 150 let školy v Jehnicích, Pálení čarodějnic, Zahradní slavnost, 

Tradiční hody v Jehnicích 2022, 730 let Jehnic a ,,Výstava 150 let od zahájení školní výuky v 

Jehnicích“.  

16. Rozpočtové opatření 3/2022. 

17. Projektový záměr ,,IROP“ pro připravovanou akci ,, Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská, 

půdní vestavba školní družiny“. 

18. Žádost o podporu jednotného dotačního programu na rok 2022 ,, Hasičská zbrojnice v MČ Brno – 

Jehnice p. č. 394 k. ú. Jehnice“. 

19. Připomínky občanů.     

 
V Brně dne 15. 6. 2022 
                                                                                                                                                          Václav Šicha, v. r. 
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ZÁMĚR OBCE PRONAJMOUT PROSTORY SLOUŽÍCÍ K PODNIKÁNÍ DLE UST.  

§ 39 ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

Městská část Brno – Jehnice zveřejnuje záměr  

pronajmout nebytové prostory sloužící k podnikání 

dle ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Předmět nájmu: Prostory sloužící k podnikání (dále také Obecní restaurace) v budově ÚMČ 

Brno – Jehnice, nám. 3. května 5, Brno PSČ 621 00.  

Pronajímané prostory -  hlavní místnost s výčepem, salonek, místnost kuchyně, skladovací 

prostory a sociální zařízení o celkové výměře 161, 9 m2 na pozemku p. č. 46/4, k. ú. Jehnice, 

obec Brno, okres Brno – město, tak jak jsou tyto pozemky a na nich se nacházející shora 

označené budovy zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Brno – město). Veškeré současné movité vybavení výčepu, salonku a 

zařízení kuchyně není majetkem městské části, není tedy ani předmětem pronájmu. 

Prostory a pozemek jsou v majetku Statutárního města Brna. 

 

Popis a charakteristika: nebytové prostory – pohostinství je umístěné v prostorách 

Obecního domu, nacházející se v centru MČ Brno – Jehnice, v blízkosti stanice autobusové 

linky č. 70. V těsném kontaktu s venkovní neohrazenou parkovací plochou. V pronajímané 

části této budovy se v přízemí nachází místnost s výčepem kuchyně a zázemí, dále sociální 

Zařízení s toaletou rozděleno na dámskou a pánskou část s předsíní. V patře nad výčepem, 

v podkroví, je umístěn samostatný salónek a další soc. zařízení s toaletou.  

 

 

Doba pronájmu: od 1. 12. 2022 na dobu neurčitou s výpovědní dobou šest měsíců od 

prvního dne měsíce následujícího po doručení pronajímateli.  

 

Účel pronájmu: Provozování pohostinství a souvisejících služeb.  

Minimální nájemné: xx. Xxx Kč bez DPH za měsíc (cena nezahrnuje poplatek za energie, 

platí se měsíčně na základě faktury za spotřebovanou el. energii dle podružného elektroměru 

vystavenou pronajímatelem, plyn si nájemce přehlasí na sebe u dodavatele, vodné a stočné 

bude nájemci fakturováno pronajímatelem na základě vyúčtování od dodavatele, a to ve výši 

90 % z celkové faktury.) 
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K nabídce je třeba doložit:  

- návrh výše měsíčního nájemného, které je zájemce ochoten za pronájem nabídnout a 

do 15. dne každého měsíce uhradit. 

- doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list, oprávnění k provozování 

pohostinských služeb nebo výpis z obchodního rejstříku ne straší 3. měsíců). 

- reference (zkušenosti z oboru v podobném provozu apod.). 

- čestné prohlášení o tom, že uchazeč nemá splatné závazky vůči Statutárnímu městu 

Brnu a jím zřízeným organizacím a obchodním společnostem s majoritní majetkovou 

účastí statutárního města Brna (seznam subjektu je zveřejněn na internetových 

stránkách města Brna). 

další podmínky budou specifikovány v návrhu smlouvy o nájmu prostor určených 

k podnikání (např. zákaz podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele), 

povinnost provozovat Obecní restauraci samostatně). 

 

Nabídky s požadovanými doklady zasílejte v uzavřené obálce, označené v levém spodním 

rohu Obecní restaurace na adresu: 

 

Statutární město Brno,  

Městská část Brno – Jehnice, nám. 3. května 5, Brno – Jehnice PSČ 621 00  

tak, aby byly doručeny písemně nebo datovou schránkou do podatelny adresáta: 

                           do 12.00 hod dne xx. Xx. Xxxx včetně,  

Případně osobně, a to v úřední dny pondělí nebo středa od 7.00 hod – 16.30 hod. 

Neúplné nebo později doručené nabídky nebudou zahrnuty do výběrového řízení. 

Bližší informace nebo prohlídku lze dohodnout na tel. čísle 541 237 425 

 

Toto výběrové řízení lze kdykoliv v průběhu ukončit, a to bez udání důvodu. 

 

Další podmínky budou specifikovány v návrhu smlouvy o nájem prostor určených 

k podnikání. 

 

V Brně dne  xx. Xx. xxxx 

 

 Václav Šicha  

                                                                                      starosta MČ Brno – Jehnice 

 

 

 

 

Zveřejněno: …………………………… 

 

Sejmuto: ………………………………. 

 

Zveřejněno systémem umožňujícím dálkový přístup ve stejný den, jak bylo zveřejněno 

v písemné podobě na úřední desce ÚMČ Brno – Jehnice. 






































































































































