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Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
konaného dne 24.10.2022 v 17,00 hod. 

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, Brno 
 

Přítomni: Mgr. Jan Levíček, Ing. Leoš Kozohorský, Bc. Libuše Pazderková, Bc. Tomáš Peringer, 
RNDr. Mojmír Vlašín, Ing. Bc. Hana Rejmanová 
Omluveni: Martin Braczek 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 2 
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Předsedající všechny přítomné uvítal na ustavujícím zasedání a sdělil, že zápis provede tajemnice 
Kalinová, a poté přečetl všem nově zvoleným zastupitelům slib členů ZMČ Brno-Ořešín (každý přítomný 
prohlásil: „slibuji“ a slib podepsal – Příloha č. 1). Následovala volba ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 
zákona o obcích). 
1) Volba ověřovatelů zápisu. 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní L. Pazderkovou pana T. Peringera. Paní zastupitelka 
Rejmanová navrhla samu sebe jako ověřovatelku. 

a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky H. Rejmanové. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu paní zastupitelku H. Rejmanovou. 
Hlasování:        pro: 2     proti: 1      zdržel se: 3 
Usnesení č. 1a nebylo schváleno. 

b) Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu na oba ověřovatele jednotlivě. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Tomáše Peringera. 
Hlasování:        pro: 4     proti: 2       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Libuši Pazderkovou. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1c bylo schváleno. 
 

2) Schválení programu jednání. 
Předsedající navrhl změnu v programu: spojení bodů 10.,11. a místo 11. vložit „Jednací řád“. 

a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o vložení bodu „Jednací řád“. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení bodu 11. Jednací řád. 

Hlasování:        pro: 6  proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2a bylo schváleno. 

b) Paní Rejmanová navrhla vložení bodu programu „Informování zastupitelů o postupu úřadu MČ a 
Stavebního úřadu ve věci černé stavby Oranžerie. Stanovení dalších možných kroků." 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení bodu „Informování zastupitelů o postupu úřadu MČ 
a Stavebního úřadu ve věci černé stavby Oranžerie. Stanovení dalších možných kroků." 
Hlasování:        pro: 2  proti: 0       zdržel se: 4 
Usnesení č. 2b nebylo schváleno.  

c) Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 1. ustavujícího zasedání ZMČ Brno-Ořešín. 
Hlasování:        pro: 4  proti: 2      zdržel se: 0 
Usnesení č. 2c bylo schváleno. 
 

Program zasedání: 
1. Složení slibu členů ZMČ Brno-Ořešín, zapisovatel, ověřovatelé zápisu. 
2. Schválení programu jednání. 
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3. Volební řád pro volbu starosty, místostarostů a volební komise pro jejich volbu. 
4. Volba starosty. 
5. Určení počtu místostarostů a jejich volba. 
6. Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Brno-Ořešín (volba předsedy a členů). 
7. Zřízení Finančního výboru ZMČ Brno-Ořešín (volba předsedy a členů). 
8. Zřízení výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 
9. Zřízení kulturní komise. 
10. Stanovení odměn a výše náhrad neuvolněných členů ZMČ Brno-Ořešín, výborů a komisí. 
11. Jednací řád. 
12. Rozhodnutí o zmocnění starosty/rady – smlouvy, rozpočtová opatření, záměry, nájmy. 
13. Poučení zastupitelů MČ Brno-Ořešín o povinnostech při nakládání s osobními údaji v souvislosti 

s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU (GDPR). 
14. Redakční rada občasníku HORUS. 
15. Pravidla poskytování informací členům ZMČ Brno-Ořešín. 
16. Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
17. Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

 
3) Volební řád pro volbu starosty, místostarostů a volební komise pro jejich volbu. 

Předsedající dal hlasovat o volební komisi ve složení Ing. Rejmanová a Bc. Peringer.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje volební komisi ve složení Bc. Pazderková a Bc. Peringer. 

Hlasování:        pro: 6  proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 3a bylo schváleno. 
Předsedající dal hlasovat o volební komisi ve složení Bc. Pazderková a Bc. Peringer.  

Výsledky tajného hlasování starosty a místostarostů budou součástí Přílohy č. 2 zápisu ZMČ Brno-

Ořešín. 

4) Volba starosty. 

Zastupitelé pan Vlašín a paní Rejmanová před volbou požádali o vyškrtnutí z kandidátky na starostu.   
Volba starosty proběhla na základě schváleného volebního řádu formou tajného hlasování. 
Volby se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva. 
Počet vydaných hlasovacích lístků: 6 
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 6 
Počet platných hlasů odevzdaných pro Mgr. Jana Levíčka: 4 
ZMČ Brno-Ořešín volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, pro volební období 2022–2026 dne 24. října 2022 Mgr. Jana Levíčka 
neuvolněným starostou MČ Brno-Ořešín. 
 
5) Určení počtu místostarostů a jejich volba. 
Pan starosta navrhl jako 1. místostarostu Ing. Kozohorského a 2. místostarostu Martina Braczka. Pan 
Vlašín vyjádřil pochybnosti o možnosti hlasovat o kandidátovi bez jeho písemného souhlasu. Pan Vlašín 
a paní Rejmanová se nechali z volby vyškrtnout. 
Volba 1. místostarosty proběhla na základě schváleného volebního řádu formou tajného hlasování. 
Volby se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva. 
Počet vydaných hlasovacích lístků: 6 
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 4 (2 neplatné) 
Počet platných hlasů odevzdaných pro Ing. Leoše Kozohorského: 4 
Na základě tajné volby do funkce neuvolněného 1. místostarosty MČ Brno-Ořešín pro volební období 

2022-2026 byl zvolen Ing. Leoš Kozohorský. 

Volba 2. místostarosty proběhla na základě schváleného volebního řádu formou tajného hlasování. Pan 
Vlašín a paní Rejmanová se nechali z volby vyškrtnout. 
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Volby se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva. 
Počet vydaných hlasovacích lístků: 6 
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 4 (2 neplatné) 
Počet platných hlasů odevzdaných pro Martina Braczka: 4 
Na základě tajné volby do funkce neuvolněného 2. místostarosty MČ Brno-Ořešín pro volební období 

2022-2026 byl zvolen Martin Braczek. 

6) Zřízení Kontrolního výboru ZMČ Brno-Ořešín (volba předsedy a členů). 
Z řad opozice pan Vlašín připomněl, že výbor kontroluje dodržování usnesení ZMČ a že předsedou by 
měl být volen zástupce opozice a projevil zájem být předsedou.  
a) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje Kontrolní výbor a za předsedu volí RNDr. Mojmíra 

Vlašína. 
Hlasování:   pro:  2  proti:  3  zdržel se: 1 
Usnesení č. 6a nebylo schváleno. 

Pan starosta navrhl jako předsedu Bc. Tomáše Peringera. 
b) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje Kontrolní výbor a za předsedu volí Bc. Tomáše 

Peringera. 
Hlasování:   pro:  4  proti:  1  zdržel se: 1 
Usnesení č. 6b bylo schváleno. 

Poté se přistoupilo k volbě členů KV. Nejprve proběhla volba kandidátů, kteří navrhli sami sebe. 
c) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za členku Kontrolního výboru Ing. Hanu Rejmanovou. 

Hlasování:   pro:  2  proti:  2  zdržel se: 2 
Usnesení č. 6c nebylo schváleno. 

Poté se hlasovalo o RNDr. Mojmíru Vlašínovi. 
d) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena Kontrolního výboru RNDr. Mojmíra Vlašína. 

Hlasování:   pro:  2  proti:  2  zdržel se: 2 
Usnesení č. 6d nebylo schváleno. 

Poté se přistoupilo k volbě členů navržených panem starostou Levíčkem – Martinu Pijákovi a Janu 
Seibertovi. 
e) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena Kontrolního výboru Martina Pijáka. 

Hlasování:   pro:  4  proti:  2  zdržel se: 0 
Usnesení č. 6e bylo schváleno. 

f) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena Kontrolního výboru Jana Seiberta. 
Hlasování:   pro:  5  proti:  1  zdržel se: 0 
Usnesení č. 6f bylo schváleno. 

 
7) Zřízení Finančního výboru ZMČ Brno-Ořešín (volba předsedy a členů). 
Paní Rejmanová se navrhla za předsedu finančního výboru.  
a) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje Finanční výbor a za předsedu volí Ing. Hanu 

Rejmanovou. 
Hlasování:   pro:  2  proti:  2  zdržel se: 2 
Usnesení č. 7a nebylo schváleno. 
Pan starosta navrhl Bc. Pazderkovou. 

b) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje Finanční výbor a za předsedkyni volí Bc Libuši 
Pazderkovou. 
Hlasování:   pro:  4  proti:  1  zdržel se: 1 

Usnesení č. 7b bylo schváleno. 
Poté se přistoupilo k volbě členů FV. Hlasovalo se o dvou panem starostou navržených kandidátech. 
c) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena Finančního výboru Ing. Ivo Jurtíka. 

Hlasování:   pro:  6  proti:  0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 7c bylo schváleno. 
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d) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena Finančního výboru Jiřího Švédu. 
Hlasování:   pro:  5  proti:  1  zdržel se: 0 

Usnesení č. 7d bylo schváleno. 
 
8) Zřízení výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 

Pan zastupitel Vlašín zdůraznil význam rozdělení výboru na Stavební výbor a Výbor životního 
prostředí, ve kterých by zasedali jiní členové. Pan starosta i pan místostarosta Kozohorský na 
základě zkušeností z předchozích let obhajovali spojení výboru jako bezproblémové, kdy se řešily 
záležitosti jak stavební, tak životního prostředí.  Nejprve se hlasovalo o rozdělení výboru. 

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s rozdělením Výboru pro otázky stavební a životního prostředí 
na Stavební výbor a Výbor životního prostředí. 
Hlasování:        pro: 2     proti: 3      zdržel se: 1 
Usnesení č. 8a nebylo schváleno. 
Poté následovala volba předsedy VOSŽP, pan starosta navrhl pana Martina Braczka. 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zřizuje Výbor pro otázky stavební a životního prostředí a za předsedu 
volí pana Martina Braczka. 
Hlasování:        pro: 4     proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 8b bylo schváleno. 

Pro volbu členů budou obyvatelé s trvalým pobytem v MČ Brno-Ořešín vyzváni k přihlášení se na ÚMČ 
prostřednictvím webových a FB stránek a na vývěsce obce.  
 
9) Zřízení kulturní komise. 
Pan starosta ocenil úspěšnou činnost kulturní komise zejména v klubu seniorů a na její předsedkyni 
navrhl Bc. Libuši Pazderkovou.  

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zřizuje kulturní komisi a za její předsedkyni volí Bc. Libuši 
Pazderkovou. 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 1 

 Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

10) Stanovení odměn a výše náhrad neuvolněných členů ZMČ Brno-Ořešín, výborů a komisí. 
Paní Pazderková navrhla odměnu neuvolněného starosty v souladu s přílohou k nařízení vlády 
č. 38/2017 Sb. Pan Vlašín navrhl tuto odměnu ponížit o 4 000 Kč a rozdělit ji mezi ostatní neuvolněné 
členy ZMČ, aby každý obdržel 1000 Kč na nenadálé výdaje. Nejdříve se hlasovalo o návrhu pana Vlašína. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje pokrátit odměnu starosty o 4 000 Kč a rozdělit ji po 1000 Kč 

mezi ostatní členy zastupitelstva. 
Hlasování:        pro: 2      proti: 3      zdržel se: 1 
Usnesení č. 10a nebylo schváleno. 

Dále se hlasovalo o návrhu paní Pazderkové. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje měsíční odměnu neuvolněného starosty v zákonné výši 

(obec s počtem obyvatel 301-600) od 1.1.2023.  
Hlasování:        pro: 4     proti: 1      zdržel se: 1 
Usnesení č. 10b bylo schváleno. 

Dále pan starosta navrhl odměnu oběma zvoleným místostarostům po 7 500 Kč/měs. 
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje měsíční odměnu oběma neuvolněným místostarostům ve 

výši 7 500 Kč/měs. od 1.1.2023.  
Hlasování:        pro: 4     proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 10c bylo schváleno. 
 

11) Jednací řád. 
S jednacím řádem byli všichni zastupitelé předem seznámeni. Paní Rejmanová navrhla 2 změny, 
o kterých dal pan starosta hlasovat. 
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a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje změnu v čl. 4 bod 2. Jednacího řádu „Návrhy na zařazení 
jednotlivých bodů do programu ZMČ, konaného v termínu podle schváleného harmonogramu, 
předkládá navrhovatel písemně „nejlépe“ 10 kalendářních dnů před termínem zasedání ZMČ“. 
Hlasování:        pro: 5   proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 11a bylo schváleno. 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje změnu v čl. 7 bodu 2. Jednacího řádu “ Každý občan MČ 
Brno-Ořešín má právo promluvit k projednávanému bodu, nejvýše však „tři“ minuty. Nemluví-li 
řečník k věci, může mu starosta po předchozím upozornění odejmout slovo. Každému musí být 
umožněno vystoupit alespoň jedenkrát k danému bodu jednání“. 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 11b bylo schváleno. 

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Jednací řád. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 11c bylo schváleno. 

 
12) Rozhodnutí o zmocnění starosty/rady – smlouvy, rozpočtová opatření, záměry, nájmy. 
Po krátkém zdůvodnění zmocnění starosty byla přijata následující usnesení. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín v souladu s ustanovením §99–102 a zákona č. 128/2000 Sb., zákon 

o obcích pověřuje starostu/radu MČ Brno-Ořešín ve spolupráci s ÚMČ Brno-Ořešín k organizaci 
veřejných zakázek, k podpisu smluv, k provádění a schvalování rozpočtových opatření bez 
omezení.  
Hlasování:    pro:  4  proti: 2   zdržel se: 0 
Usnesení č. 12a bylo schváleno.  

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zmocňuje starostu k provádění a schvalování rozpočtových opatření 
mezi jednotlivými paragrafy a položkami příjmů i výdajů v období mezi jednotlivými zasedáními 
ZMČ Brno-Ořešín s tím, že vždy na nejbližším zasedání ZMČ bude o těchto opatřeních informovat 
zastupitelstvo. Toto zmocnění je platné na volební období let 2022-2026. 

Hlasování:    pro:  4  proti: 2  zdržel se:  0 
Usnesení č. 12b bylo schváleno. 
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje postup dle §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon 

o obcích a pověřuje starostu/ÚMČ Brno-Ořešín zveřejňováním záměrů pronájmu, výpůjčky a 
pachtu včetně postupu dle výjimky § 39 odst. 3 téhož zákona. 
Hlasování:    pro:  4  proti: 2  zdržel se:  0 
Usnesení č. 12c bylo schváleno. 

 
13) Poučení zastupitelů MČ Brno-Ořešín o povinnostech při nakládání s osobními údaji v souvislosti 

s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU (GDPR). 
Všichni zastupitelé byli seznámeni s Poučením zastupitelů MČ Brno-Ořešín o povinnostech při 
nakládání s osobními údaji v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2016/679/EU (jak mají nakládat s osobními a citlivými údaji a nemají je poskytovat třetí osobě. (Příloha 
č. 3 ). Poté všichni zastupitelé podepsali Informační povinnost podle článku 13, odst. 1 a 2 nařízení 
GDPR, že správce osobních údajů – SMB, MČ Brno-Ořešín zpracovává jejich údaje jako subjektu údajů, 
tj. údaje o zastupiteli MČ Brno-Ořešín – v souladu se zákonem (uloženo na ÚMČ Brno-Ořešín). Paní 
Rejmanová požádala tajemnici ať zjistí, zda MČ může využít pověřence GDPR MMB a tím uspořit. 
Každý zastupitel obdržel „Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín“ podle § 53 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.  
 
14) Redakční rada občasníku HORUS. 
Pan starosta uvedl, že redakční rada občasníku HORUS pracuje ve složení: šéfredaktorka Gabriela 
Peringerová, Ing. Kalinová a Ing. Kozohorský. K navržené odměně 2000 Kč pro šéfredaktorku občasníku 
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vyjádřila nesouhlas paní Rejmanová a navrhla ji snížit na 1000 Kč. Nejprve se hlasovalo o návrhu paní 
Rejmanové, poté o původním návrhu. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje čtvrtletní odměnu pro šéfredaktorku občasníku HORUS a 

zároveň kronikářku ve výši 1 000 Kč, a to od 1.1.2023. 
Hlasování:    pro:  2  proti: 3  zdržel se: 1 
Usnesení č. 14a nebylo schváleno.  

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje čtvrtletní odměnu pro šéfredaktorku občasníku HORUS a 
zároveň kronikářku ve výši 2 000 Kč, a to od 1.1.2023. 
Hlasování:    pro:  4  proti: 2  zdržel se: 0 
Usnesení č. 14b bylo schváleno.  

K hlasování se vymezil pan Vlašín, že jde o podjatost, hlasuje-li Bc. Peringer a zpochybnil hlasování. Pan 
starosta doplnil, že i tak má zastupitel právo hlasovat. Paní Rejmanová navrhla u příspěvků zastupitelů 
v HORUSu navýšit počet použitých znaků ze 2000 na 4000 s tím, že pan starosta má příliš velký prostor. 
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje použití 4000 znaků u příspěvků zastupitelů v občasníku 

HORUS. 
Hlasování:    pro:  2  proti: 4  zdržel se: 0 
Usnesení č. 14c nebylo schváleno.  

d) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje použití 2000 znaků u příspěvku zastupitelů v občasníku 
HORUS s výjimkou starosty a místostarostů. 
Hlasování:    pro:  4  proti: 2  zdržel se: 0 
Usnesení č. 14d bylo schváleno.  

 
15) Pravidla poskytování informací členům ZMČ Brno-Ořešín. (Příloha č. 4) 
Všichni přítomní zastupitelé obdrželi předem Pravidla poskytování informací členům ZMČ Brno-Ořešín. 
 
16) Připomínky, dotazy, návrhy občanů.  žádné 

 
17) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
a. Zastupitelé mají zájem postupovat jednotně při projednávání nepovolené stavby pana xxxxxxxx 

(který ji označil jako oranžerii – skleník). Pan starosta popsal zjištěné skutečnosti. S ohledem na 
nahrávání jednání ze strany paní Rejmanové vyjádřil pan starosta obavy, že nemá ZMČ Brno-Ořešín 
jistotu ke komu se zde sdělené informace dostanou, což by mohlo zmařit postup městské části 
proti ilegálním záměrům pana xxxxxxxx. Pan Vlašín si na MMB ověřil, jakým způsobem se má 
postupovat, aby bylo zamezeno případné černé stavbě. Zastupitelé byli informování o plánované 
místní obhlídce pozemku pana Nováka, která proběhne 2.11.2022 v 15,00 hod. Pan starosta vyzval 
paní Rejmanovou, aby v této věci nepodávala další podněty na stavební úřad, neboť 
administrativně nadbytečně úřad zatěžuje, který se touto záležitostí detailně zabývá. 

b. Paní Rejmanová vyjádřila přání, aby byly na dušičky u Památníku padlých zapáleny svíčky. 
c. Pan Vlašín chtěl zdůvodnit proč stále není přesunut křížek na Návsi. Pan starosta odvětil, že přesun 

křížku je plánován až s celkovou rekonstrukcí Návsi. 

d. Pan Vlašín žádal o přesunutí textilního kontejneru na náměstí za nově zbudované podzemní 
kontejnery, kde nebude tolik bránit výhledu řidičům aut. 

 
 
Jednání skončilo v 19,00 hod. 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
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Zápis ověřili:  
 
 
 
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková…………………………………           Bc. Tomáš Peringer.............................................  
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
 


