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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

 konaného dne 18.9.2019 v 17,00 hod. 
 

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

Přítomni: Mgr. Jan Levíček, Ing. Leoš Kozohorský, Ing. František Foret, CSc., Bc. Libuše 
Pazderková, MVDr. Vít Suchý, Ing. Hana Rejmanová 
Omluveni: Martin Piják 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 7 hostů 
 
Pan starosta na úvod všechny přivítal a zeptal se, zda zastupitelé a přítomná veřejnost 
souhlasí s nahráváním p. zastupitelkou Rejmanovou. 
Nesouhlasili: J. Levíček, L. Kozohorský, F. Foret, L. Pazderková, V. Kalinová. 
Souhlasili 4 hosté 

Přistoupilo se k volbě ověřovatelů. 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). 
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. F. Foreta a paní L. Pazderkovou. Paní 
zastupitelka Rejmanová navrhla sebe. 
Nejprve se hlasovalo o návrhu p. Rejmanové. 
 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Ing. Rejmanovou. 

Hlasování:       pro: 2       proti: 0       zdržel se: 4 
Usnesení č. 1a nebylo schváleno. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a 

Ing. Foreta.            
Hlasování:       pro: 4      proti: 2       zdržel se: 0 

Usnesení č. 1b bylo schváleno. 
 
2. Schválení programu. 
Pan starosta se přítomných dotázal, zdali má někdo návrh na doplnění či změnu programu. 
Pan starosta navrhl paní Rejmanové, že její tři navržené body k projednání budou zařazeny 
do bodu Různé - připomínky, dotazy a návrhy zastupitelů, a ta souhlasila. 
a) Pořádání kurzů. 
b) Sjednocení designu informačních tabulí v katastru obce. 
c) Zajištění průchodnosti tradičních pěších cest, které jsou ve správě obce. 
Pan starosta navrhl do programu zařadit bod MŠ Brno Oříšek. 
 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zařazuje do programu bod 11. MŠ Oříšek Brno. 

Hlasování:        pro: 6     proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2a bylo schváleno. 
Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 5. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, 

předložený starostou Mgr. Levíčkem. 
Hlasování:        pro: 6    proti: 0       zdržel se: 0 

Usnesení č. 2b bylo schváleno. 
 
Program zasedání: 
1. Volba ověřovatelů zápisu. 
2. Schválení programu. 
3. Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
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4. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
5. Rozpočtové opatření č. 3/2019 (+ odměna předsedy KK). 
6. Střednědobý plán rozpočtu MČ Brno-Ořešín na roky 2021-2025. 
7. Zimní a letní údržba komunikací a zeleně v MČ Brno-Ořešín. 
8. VKP Loučky (souhlas se svěřením a nájmy). 
9. Smlouva - veřejně přístupné sociální zařízení. 
10. Obecné závazné vyhlášky (Statut města Brna, spalování suchých rostlin, alkohol na 

veřejných prostranstvích). 
11. MŠ Oříšek Brno. 
12. Vítání občánků. 
13. Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
 
3. Připomínky, dotazy, návrhy občanů.   
a) xxxxx zmínil, že v rozpočtu mají být finance na opravu křížků v obci. 
b) xxxxx navrhoval vyhlašovat konání zastupitelstev místním rozhlasem. 
c) xxxxx se dotazoval, jaké je další řešení zavážky ornicí na Příhoně, a zda na ni máme 

peníze v rozpočtu obce. Pan starosta odpověděl, že reálný termín dovozu ornice připadá 
na jaro roku 2020 a náklady obce budou spojeny pouze s rozhrnutím hromad navezené 
zeminy. Navíc po navážce bude nutné provést geometrické zaměření. 

d) xxxxx poděkoval údržbáři obce xxxxx, jak se vzorně dlouhodobě stará a využívá obecní 
traktůrek. Pan starosta doplnil, že se jej používá a o péči se dělí i xxxxx - oběma patří 
velký dík. 

 
4. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 

a) Pohyb koní: Pan starosta informoval o jednání s xxxxx a pověřenými zastupiteli (pp. 
Levíček, Foret, Kozohorský) ohledně pohybu koní v katastru obce. Další jednání svolá 
xxxxx a proběhne na ranči. 

b) Paní Rejmanová položila dotaz na zábradlí na Ronovské. Starosta jí odpověděl, že dopis 
BKOMu obdrželi všichni zastupitelé i obyvatelky Ronovské. Jedna z obyvatelek přišla 
s dalším návrhem řešení, který s ní bude projednán v nejbližší době. 
 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2019. 
Tajemnice Kalinová předložila rozpočtové opatření č. 3/2019. (Příloha č. 1) 
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. 

Hlasování:       pro: 5        proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 5a bylo schváleno. 
 
Tajemnice Kalinová navrhla stanovit pokračování odměny předsedovi kulturní komise, panu 
zastupiteli Suchému od 1.11.2019 ve výši 1 500 Kč/měsíc. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje předsedovi kulturní komise hradit měsíční 

odměnu ve výši 1500 Kč, a to od 1.11.2019.  
Hlasování:       pro: 5        proti: 0      zdržel se: 1 

Usnesení č. 5b bylo schváleno. 
 
6. Střednědobý plán rozpočtu MČ Brno-Ořešín na roky 2021-2025. 

Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Střednědobý plán rozpočtu MČ Brno-Ořešín na roky 

2021-2025. (Příloha č. 2) 

Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
7. Zimní a letní údržba komunikací a zeleně v MČ Brno-Ořešín. 
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Ing. Kozohorský situaci okolo údržby podrobně okomentoval i v občasníku Horus č. 3/2019 a 
zrekapituloval, že první oslovení společností zůstalo bez odezvy. Proto přistoupil k osobním 
jednáním a konzultacím, proč se firmám jeví předložená smlouva nepřijatelná. To vše bylo 
zohledněno ve druhém výběrovém kole. Ing. Kozohorský seznámil přítomné 
s akceptovanými ústupky oproti minule schválené smlouvě a ze dvou došlých nabídek 
MINKS, s.r.o. a Elitbau, s.r.o. Doporučil cenově dostupnější Elitbau, s.r.o. (ta pro MČ Brno-
Ořešín pořídí novou techniku). Pak bylo přistoupeno k oběma hlasováním o usnesení 
souběžně. 
 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín vybírá ze dvou došlých nabídek firmu Elitbau, s.r.o.  
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje smlouvu o dílo na zimní a letní údržbu 

komunikací a zeleně v MČ Brno-Ořešín se společností Elitbau, s.r.o. a pověřuje pana 
starostu jejím podpisem. 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
8. VKP Loučky (souhlas se svěřením a nájmy). 
Pan starosta seznámil přítomné s problematikou a poděkoval Ing. Kozohorskému za 
zajištění podkladu pro stanovení výše ceny nájmu.  
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se svěřením pozemků parc. č. 209/4 a 209/5, k.ú. 

Ořešín, městské části za účelem údržby (povinnost údržby vyplývá z realizovaného 
projektu revitalizace území VKP Loučky). 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 8a bylo schváleno. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje návrh ceny na uzavření pachtovní smlouvy na 

pronájem pozemku parc. č. 209/6 ve výši 6 000 Kč/rok. 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 8b bylo schváleno. 
 
9. Smlouva - veřejně přístupné sociální zařízení.  

Pan starosta předložil přítomným zastupitelům Smlouvu o dílo společnosti Aziro, s.r.o. na 
vybudování veřejně přístupného přístřešku se sociálním zařízením u dětského hřiště. Po 
diskusi se hlasovalo o usnesení. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje nejvýhodnější (nejlevnější) nabídku od 

společnosti Aziro, s.r.o. ZMČ Brno-Ořešín schvaluje předloženou smlouvu o dílo a 
pověřuje pana starostu jejím podpisem. 
Hlasování:       pro: 5        proti: 0      zdržel se: 1 

Usnesení č. 5a bylo schváleno. 
 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín pověřuje ÚMČ výběrem nejvýhodnější nabídky na zemní a 
vodoinstalační práce a nabídky na dřevěné opláštění a pověřuje pana starostu podpisem 
smluv. 
Hlasování:       pro: 5        proti: 0      zdržel se: 1 

Usnesení č. 5b bylo schváleno. 
 
10. Obecné závazné vyhlášky (Statut města Brna, spalování suchých rostlin, alkohol 

na veřejných prostranstvích). 

Pan starosta okomentoval předloženou změnu ve Statutu města Brna a nechal hlasovat 
o jednotlivých obecně závazných vyhláškách předem zaslaných zastupitelům. Vyhlášky ke 
spalování suchých rostlinných materiálů a o pravidlech pro pohyb psů pro MČ Brno-Ořešín 
zůstávají nezměněny. 
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a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje znění OZV SMB č. 5/2010, o zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích s navrženými změnami v MČ Brno-Ořešín v Příloze 
vyhlášky č. 2. (Příloha č. 3) 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10a bylo schváleno. 

b) Usnesení: Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nepožaduje provedení změn v příloze OZV č. 
19/2017, a podmínky spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno-Ořešín, 
uvedené v příloze OZV zůstávají i nadále v platnosti. 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10b bylo schváleno. 

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje návrh úpravy znění OZV SMB č. 20/2001, kterou 
se vydává Statut města Brna, týkajících se územního plánování. 
Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10c bylo schváleno. 
 

11. MŠ Oříšek Brno. 
Pan starosta předložil tabulku, ze které vyplývá, že zájemců o umístění dětí v naší MŠ 
Oříšek Brno stále přibývá. Vyvstává tak otázka, jak do budoucna zajistit, aby kapacita MŠ 
pokryla přijetí všech ořešínských dětí.  Z diskuse vzešlo usnesení. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zmocňuje pana starostu k jednání ohledně zvýšení kapacity 
MŠ Oříšek Brno. 

Hlasování:       pro: 6        proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
12. Vítání občánků.   

Pan starosta předložil koncept zavedení vítání občánků v obci. Nejprve se vyzvou rodiče 

nejmenších dětí, aby se přihlásili (s ohledem na ochranu osobních údajů nezajistí obec). 

Představou je připravit důstojné vítání (vystoupení dětí MŠ Oříšek Brno, předání pamětních 

dárečků).  

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zavedením vítání občánků v MČ Brno-Ořešín. 

Hlasování: pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0  

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13. Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

a) Pan starosta sdělil, že pátrání po původním zvonu z Německa je beznadějné, a proto 
navrhl k úvaze, zda chce obec nový. Poptal by se na nacenění zvonařky xxxxx a lze 
uvažovat do budoucna nad jeho objednáním (k 745. výročí založení Ořešína). Zachovala 
by se tak původní tradice vysvěceného svatováclavského zvonu. Připomínku měl xxxxx, 
že se mu jeví mechanika stávajícího zvonu špatná – pan starosta reagoval, že je zcela 
nová a bezvadná. 
 

b) Paní H. Rejmanová navrhuje pořádání kurzů pro seniory, nejprve malování hrníčků. 
Známá paní Rejmanové by mohla dodat hrníčky. Pan starosta ji vyzval, aby zašla přímo 
na setkání klubu seniorů a ve spolupráci s panem Suchým a paní Pazderkovou zjistili, 
zda je o tuto aktivitu zájem. 

 
c) Paní Rejmanová navrhuje sjednocení designu tabulí v obci a připomínkovala dvě cedule 

u Matesu, které požadovala na návrh občana vyměnit za plechové, a to dle vzoru již 
odsouhlasených ZMČ Brno-Ořešín. Pan zastupitel Foret navrhoval opravit ceduli 
u studánky „Nadevše je voda“, kterou snad instalovali zelení, a kterou naposledy 
opravoval sám. Paní Rejmanová sdělila, že situaci zjistí. Pan starosta dodal, že v obci je 
mnoho různých cedulí a vyzývá k promyšlené koncepci úvah nad zpracováním 
informačního systému v rámci celé MČ Brno-Ořešín.  
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d) Paní Rejmanová připomínkovala průchodnost cest, dle ní jsou nedostatečně seřezané 
keře. Z diskuse vyplynulo, že jsou dostatečně průchozí i pro maminky s kočárky. Pan 
starosta však zdůraznil, že ořez bude nutný v místech, kde by větve mohly poškodit 
hasičské auto v případě zásahu. 
 

e) Pan starosta sdělil, že na minulé schůzi přislíbil zjistit možnost dodání obědů pro jednu 
obyvatelku obce, domluvil se s ní na možném řešení. Které s ní projedná ještě pan 
zastupitel Suchý a sdělí panu starostovi závěr. 

 
f) Paní Rejmanová navrhuje vyvolat diskusi s DPmB ohledně posílení spojů autobusu 

MHD. Pan starosta paní zastupitelku vyzval, nechť monitoruje situaci a sdělí, který spoj 
nezvládá přepravit občany z důvodu přeplněnosti autobusové linky. 

 
g) Pan starosta navázal rekapitulováním situace s výstupním místem na konečné autobusu 

č. 70, které není z bezpečnostních důvodů nejvhodnější, ale snad se do budoucna rýsuje 
řešení i v rámci nového řešení návsi obce. 

 
h) Paní Rejmanová opět otevřela otázku vývěsky (popsáno i v Horusu č. 3/2019) a chtěla 

vědět jakým způsobem Strana zelených měla dehonestovat zastupitele svými výroky. 
Zastupitelé paní zastupitelce připomněli její příspěvky. Pan starosta zdůraznil, že 
primárně mu jde o to, aby všechna politická uskupení na Ořešíně měla stejné podmínky 
a možnosti. 

 
i) Paní Rejmanová se dožadovala vysvětlení aktivit spolku Příroda bez bariér. 

Jednoznačně bylo konstatováno přítomnými zastupiteli, že záležitost nemá nic 
společného s činností zastupitelstva. 

 
j) Paní Rejmanová chtěla vysvětlení, jak je možné, že stoupla spotřeba elektrické energie 

a plynu od roku 2016. Ing. Kozohorský doplnil, že s nákupem nové techniky stoupla 
i potřeba větší kapacity nabíjení baterií aut. JSDH pořídila v posledních letech i řadu 
dalších strojů a zařízení, které také vedou k větší spotřebě elektřiny na hasičce. Paní 
Rejmanová se dožadovala kontroly finančním výborem, což odmítla p. Pazderková, že 
k tomu výbor není kompetentní. Paní Rejmanová dále konstatovala, že na hřišti obec 

platí nevýhodný tarif za elektrickou energii. Pan zastupitel Foret ji vyzval ať sdělí, v čem 
je daný tarif nevýhodný, a že je třeba počítat i s vlivy různě dlouhého zimního období. 
Paní zastupitelka řekla, že tomu nerozumí, že by to někdo měl prověřit. Rovněž 
připomínkovala spotřebu elektřiny na Ronovské v roce 2018 (bývalý ÚMČ). V. Kalinová 
řekla, že spotřeba byla standardní. 

 
Pan starosta se s přítomnými rozloučil. 
 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
 
Jednání skončilo v 19,45 hod. 
 
 
Zápis ověřili:  
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
Bc. Libuše Pazderková………………………Ing. František Foret, CSc....................................  
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 


