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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 07.09.2020 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 
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. 
 
Pan starosta všechny přítomné uvítal a zeptal se, kdo nesouhlasí s nahráváním, které si pro 
svoje potřeby pořizuje p. zastupitelka Rejmanová. 
Nesouhlasili: J. Levíček, L. Kozohorský, L. Pazderková, F. Foret, V. Kalinová. 

Přistoupilo se k volbě ověřovatelů. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích). 
1) Volba ověřovatelů zápisu. 
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana F. Foreta a paní L. Pazderkovou. Paní 
zastupitelka Rejmanová navrhla samu sebe jako ověřovatelku. 
a) Pan starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu paní zastupitelky H. Rejmanové. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu paní zastupitelku 
H. Rejmanovou. 
Hlasování:       pro: 2    proti: 0       zdržel se: 4 
Usnesení č. 1a nebylo schváleno. 
 
b) Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a 
Ing. F. Foreta. 
Hlasování:       pro: 4    proti: 2       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 
 
2. Schválení programu. 

 
a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o úpravě bodu 14. Česká obec sokolská – odkup 

pozemků parc. č. 487/1 a parc. č. 487/2 - informace. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje změnu znění bodu 14. programu ZMČ Brno-Ořešín, 
předložený starostou Mgr. Janem Levíčkem. 
Hlasování:        pro: 6  proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2a bylo schváleno. 
 
b) Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 8. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, předložený 
panem starostou Mgr. Janem Levíčkem. 
Hlasování:        pro: 5   proti: 0       zdržel se: 1 
Usnesení č. 2b bylo schváleno. 
 
 
Program zasedání: 
1) Volba ověřovatelů zápisu. 
2) Schválení programu. 
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3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
4) Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
5) Náves – studie. 
6) Rozpočtové opatření č. 2/2020. 
7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2026. 
8) Podzemní kontejnery – informace. 
9) Obecně závazná vyhláška (OZV) - Statut města Brna. 
10) OZV – místní poplatky, o regulaci používání zábavní pyrotechniky, doprava. 
11) Územní studie Újezd – Drozdí – informace. 
12) Sadové úpravy před úřadem MČ Brno-Ořešín.   
13) TJ Sokol Ořešín – odkoupení pozemku parc. č. 804/1 k.ú. Jehnice. 
14) Česká obec sokolská – odkup pozemků parc. č. 487/1 a parc. č. 487/2 - informace. 
15) Dispozice s majetkem – část pozemku parc. č. 45/2 za části pozemků parc. č. 43 a 

44 v k.ú. Ořešín – změna. 
16) Spotřeba elektrické energie na Ronovské.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
17) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů.  
a) Pan starosta byl dotázán panem xxxxxxxx ohledně územního plánu v souvislosti 

s povolením stavby pana xxxxxx. Pan starosta vyzval pana xxxxxxx, aby dotaz předložil, 

že mu odpoví písemně. 

b) Paní Rejmanová se opakovaně dožadovala předložení stanoviska MČ Brno-Ořešín a 

požádala pana starostu, aby jí do 30 dnů dal písemnou odpověď o obsahu dopisu z roku 

2014. Pan starosta paní zastupitelce Rejmanové rovnou odpověděl, že šlo o vyjádření 

k územnímu plánu, které bylo opakovaně projednáváno na schůzích zastupitelstva od 

roku 2004/5 - viz bod 17c. 

 

4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
Na vlastní přání p. zastupitelky Rejmanové bude uveřejněn její e-mailový a telefonní 

kontakt na webových stránkách obce. 

 
5) Náves – studie. 

Ing. arch. xxxxxx odprezentoval upravenou studii Návsi dle návrhů zastupitelů z minulého 

zasedání ZMČ Brno-Ořešín. Předložil variantu C, kde byl změněn návrh pomníku na 

trojboký jehlan, byl zjednodušen tvar pergoly. Pan starosta připomněl, že po 

odsouhlasení studie je možno ji předložit obyvatelům na veřejné schůzi. Po diskusi bylo 

přijato usnesení. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženou studií Návsi a pověřuje starostu 

objednáním vizualizací variant A a C. 

Hlasování:       pro:  6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

Pan starosta předřadil 2 body programu týkající se TJ Sokola Ořešín a České obce sokolské. 

 

13) TJ Sokol Ořešín – odkoupení pozemku parc. č. 804/1 k.ú. Jehnice. 
Pan starosta okomentoval nákup nemovitostí TJ Sokola Ořešín v k.ú. Ořešín do majetku 
města Brna (svěřeného MČ Brno-Ořešín), určeného k budoucímu komplexnějšímu využití 
celého areálu Rakovců pro obyvatele obce. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženou kupní smlouvou mezi TJ Sokol Ořešín, 

z.s. a SMB, MČ Brno-Ořešín na odkup nemovitostí (v celkové výši 500 tis. Kč) na parc. 

č. 804/1 k. ú. Jehnice (ve třech splátkách do roku 2022; s první splátkou 100 tis. Kč v roce 

2020).  
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Hlasování:       pro:  5      proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
14) Česká obec sokolská – odkup pozemků parc. č. 487/1 a parc. č. 487/2 - informace. 
Předseda TJ Sokola Ořešín Martin Braczek a pan starosta se sešli v Praze na schůzce 

se starostkou České obce sokolské a se zástupkyní majetkosprávního oddělení a předložili 

jim společnou Deklaraci o spolupráci mezi TJ Sokolem Ořešín a MČ Brno-Ořešín (Příloha 

č. 1). Cílem je odkup pozemků od České obce sokolské, a to s finanční podporou města 

Brna, o kterou budeme žádat, čímž by se mohlo vhodněji využívat areálu pro sportovní a 

kulturní aktivity. 

Ing. Kozohorský vyzdvihl mimořádné úsilí, které věnoval p. Martin Braczek při jednáních 

o využití celého sportovního zázemí v Rakovcích. Pan starosta nadnesl budoucí perspektivy 

areálu Rakovce. 

 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženým záměrem a následným odkupem 

pozemků parc. č. 489/1, parc. č. 487/1 a parc. č. 487/2 ve vlastnictví České obce sokolské 

do majetku SMB. 

Hlasování:       pro:  6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

6) Rozpočtové opatření č. 2/2020. 

Tajemnice Kalinová krátce okomentovala Rozpočtové opatření č. 2/2020 a po krátké diskusi 

bylo přijato usnesení (Příloha č. 2). 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020. 
Hlasování:       pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022–2026. 

Tajemnice Kalinová předložila návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Ořešín na 

roky 2022-2026, který byl vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obce. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu MČ 

Brno-Ořešín na roky 2022-2026 (Příloha č. 3). 

Hlasování:       pro:  6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
8) Podzemní kontejnery – informace. 
Pan starosta informoval o pokračujících pracích na zbudování podzemního kontejneru na 
návsi. Na kontejner MČ Brno-Ořešín poskytlo město Brno dotaci ve výši 550 000 Kč, obec 
investuje do stavebních prací necelých 300 tis. Kč. Realizace proběhne na přelomu října a 
listopadu 2020. 

 
9) Obecně závazná vyhláška (OZV) - Statut města Brna. 
a) Návrh obecně závazné vyhlášky Statutu města Brna – příjmy města. 

Pan starosta informoval s odkazem na přechodné ustanovení článku 76, odst. 10 a) 

finanční hospodaření Statutu města Brna o záměrech města Brna upravit postupy do 

rozpočtů městských částí. Prezentoval vyjádření starostů všech městských částí na 

Sněmu starostů, kteří vyjádřili nesouhlas, s trvalým vypuštěním článku 76 odst. 10 a) ze 

Statutu, ale podpořili návrh, že čl. 76 odst. 10 a) Statutu města Brna se v roce 2021 

nepoužije, ale zůstane nadále jeho součástí.  
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nesouhlasí s trvalým vypuštěním Článku 76 odst. 10a 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut 
města Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu; a 
navrhuje Zastupitelstvu města Brna pouze doplnění Přechodných ustanovení obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města 
Brna, ve znění vyhlášek pozdějších, v tom smyslu, že pro rok 2021 se ustanovení Článku 
76 odst. 10a nepoužije, dle vzoru, který je přílohou č. 3 tohoto materiálu. 
Hlasování:       pro:  6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9a bylo schváleno. 
 

b) Návrh obecně závazné vyhlášky Statutu města Brna – sociální péče, působnost 

městských částí a ostatní předložené změny článků a příloh z důvodové zprávy.   

Pan starosta předložil návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

uvedených v důvodové zprávě SMB. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí předložené změny, uvedené v důvodové 

zprávě Statutu města Brna. 

Hlasování:       pro: 6       proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9b bylo schváleno. 
 

c) Pan starosta předložil i úpravu přílohy č. 2 Statutu města Brna – zajištění výkonu 

přestupkové agendy pro MČ Brno-Ořešín s tím, že agendu pro nás již MČ Brno 

Řečkovice a Mokrá Hora zpracovává. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se změnou přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění 

pozdějších vyhlášek, spočívající v tom, že žádá městskou část Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora o zajišťování pro městskou část Brno-Ořešín výkon přenesené působnosti na úseku 

stavebního úřadu při projednávání přestupků v 1. stupni podle § 178 až § 181 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a na úseku životního prostředí při projednávání přestupků v 

1. stupni podle § 87 odst. 1 písm.  g), odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. d) a § 88 odst. 1 

písm.  c) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

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

Usnesení č. 9c bylo schváleno. 
 

d) Pan starosta předložil návrh změny Statutu města Brna – oblast dotací v dopravě, 

spočívající v rozšíření použití účelově určené dotace na komunikace, a to kromě úprav 

komunikací další možnosti využití na zajištění čištění a zimní údržby na chodnících a 

ostatních dopravních plochách.  

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s rozšířením využití účelové dotace na účelové 

komunikace na zajištění čištění a zimní údržby na chodnících a ostatních dopravních 

plochách.  

Hlasování:       pro: 6       proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9d bylo schváleno. 

 
10) OZV – místní poplatky, o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 
a) Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 ve znění OZV 

14/2020 o místních poplatcích. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 17/2019 ve znění OZV 14/2020 o místních poplatcích.  
Hlasování:       pro:  6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 a bylo schváleno. 
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b) Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky.   

Pan starosta předložil návrh připravované úpravy používání pyrotechnických výrobků na 

území statutárního města Brna prostřednictvím obecně závazné vyhlášky a zmínil její 

nedostatky a navrhl její nepřijetí.  

Paní Rejmanová přišla s protinávrhem, o kterém se hlasovalo přednostně. 

a. Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné 

vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 

Hlasování:       pro: 1      proti: 5      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10ba nebylo schváleno. 

 

b. Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nesouhlasí s předloženým návrhem obecně závazné 

vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky. 

Hlasování:       pro: 5      proti: 1      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10bb bylo schváleno. 
 

11) Územní studie Újezd - Drozdí - informace. 
Pan starosta přítomné seznámil s pokračujícími pracemi na pořízení územní studie 

Rezidence seniorů Ořešín. Informoval, že na jednání pracovního výboru bylo rozhodnuto, že 

územní studie popíše celou rozvojovou lokalitu Or.1. Výsledná studie bude zapracována do 

nového Územního plánu města Brna. Po jejím zpracování bude prezentována veřejnosti. 

  

Pan starosta se dotázal paní zastupitelky Rejmanové na počet lidí z Ořešína, kteří podepsali 

jí předkládanou věcně shodnou hromadnou připomínku. Paní xxxxxxx řekla, že jich je asi 50. 

 

12) Sadové úpravy před úřadem MČ Brno-Ořešín.  

Pan starosta přítomné seznámil s realizací sadových úprav před úřadem MČ Brno-Ořešín. 

Byl vybudován nový dřevěný plot a Ing. arch. xxxxxxx vypracovala projekt osázení plochy 

podél plotu. Seznam rostlin a keřů obdržela paní zastupitelka Pazderková a byla pověřena 

konzultací s Ing. architektkou. 

Pan starosta popsal další krok úprav před úřadem a podrobně rozebral záměr zhotovení 

studny, která má být ústřední dominantou nádvoří před úřadem MČ Brno-Ořešín. Jsou na ni 

poskytnuty finanční prostředky města Brna. Pan starosta vycházel z několika možných 

návrhů, konzultovaných s odborníky (klasická pumpa, vahadlová studna, kamenná 

kašna, …) přítomným předložil návrh vahadlové studny s pítkem pro ptáky od uměleckého 

kováře s možností celoročního přístupu k užitkové vodě. 

Z diskuse s mnohačetných návrhů vyplynula následující usnesení: 

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s ideovým záměrem kované vahadlové studny. 

Hlasování:       pro: 3      proti: 2      zdržel se: 1 
Usnesení č. 12a nebylo schváleno. 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s ideovým záměrem kované studny.  

Hlasování:       pro: 4      proti: 1      zdržel se: 1 
Usnesení č. 12b bylo schváleno. 

 

15) Dispozice s majetkem – část pozemku parc. č. 45/2 za části pozemků parc. č. 43 a 
44 v k.ú. Ořešín – změna. 

Pan starosta předložil změnu již projednané dispozice s majetkem města Brna dne 
20.5.2020 v bodě 19 f na 7. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, a to na základě opravujícího návrhu 
pana xxxxxxx (Příloha č. 4).  
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s dispozicí s majetkem města Brna – prodejem a 
směnou části pozemku par. č. 45/2 za části pozemků parc. č. 43 a 44 v k.ú. Ořešín na ulici 
Klimešova. 
Hlasování:       pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
      
16) Spotřeba elektrické energie na Ronovské. 
Pan starosta se vrátil k opakovaným připomínkám paní Rejmanové k hospodaření 

s elektrickou energií na bývalém úřadě na Ronovské (distributor vrátil MČ Brno-Ořešín za rok 

2019 za nespotřebovaný odběr 10 tis. Kč). Předpokládané náklady na temperování bývalého 

úřadu činí v roce 2020 okolo 10 tis. Kč bez DPH. 

Pan starosta předložil dva návrhy 1) temperovat budovu starého úřadu za náklad cca 10 

tis. Kč ročně, nebo 2) netemperovat, vypustit vodu ze systémů. Cenou bude rychlejší 

chátrání objektu.  

Paní zastupitelka Rejmanová podporovala návrh netemperovat. 

Paní zastupitelka Pazderková, že efektivnější jej temperovat, než by došlo k mnohem 

rychlejšímu úpadku budovy.  JSDH Brno-Ořešín navrhl využití budovy k uskladnění materiálu 

JSDH. 

a)  Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s temperováním objektu na Ronovské 20/10. 

Hlasování:       pro: 5      proti: 1      zdržel se: 0 
Usnesení č. 16a bylo schváleno. 

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s uskladněním materiálu na Ronovské 20/10 pro 

potřeby JSDH Brno-Ořešín.  

Hlasování:       pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 16b bylo schváleno. 
 

17) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
a) Paní zastupitelka Rejmanová měla dotaz, kdy budou ručně zpracovány texty v kronice? 

Pan starosta se obrátí na paní xxxxxxxxx, která má texty zpracovány v elektronické 
podobě a je potřebné je pouze přepsat. 

b) Paní zastupitelka Rejmanová požádala o zveřejnění informace v místním rozhlase a na 
informační vývěsce, a to pozvání na přednášku bývalé paní ombudsmanky. Pan starosta 
konstatoval a velice se podivil, že informování o návštěvě dvou poslanců vyvolalo několik 
stížností a udání ze strany Rejmanové a nyní žádá, aby byl rozhlas využit v rámci 
předvolební kampaně soukromé osoby. 

c) Paní zastupitelka Rejmanová podala ústní dotaz – na základě, jakého usnesení 
zastupitelstva žádal pan starosta v roce 2014 o projednání návrhu změny územního 
plánu. Na otázku pan starosta odpověděl, že šlo o usnesení ZMČ Brno-Ořešín z roku 
2004/5, které bylo a je stále v platnosti a nikdy za posledních 20 let nebylo přijalo ZMČ 
Brno-Ořešín usnesení, které by s tímto bylo v rozporu. Pan starosta je vázán usneseními 
ZMČ Brno-Ořešín. Jinou odpověď pro paní zastupitelku nemá. 

d) Paní zastupitelka Rejmanová požadovala zveřejňování příloh ze zasedání MČ Brno-
Ořešín a pan starosta zopakoval praxi z minulosti, že všechny přílohy jsou k dispozici 
k nahlédnutí u uložených zápisů.   

e) Paní zastupitelka Rejmanová opět chtěla řešit zbudování zábradlí na Ronovské. Pan 
starosta konstatoval, že na Ronovské se postupuje dle schváleného projektu, který byl 
projednán s obyvateli. 

f) Pan zastupitel Suchý upozornil na skládku na parkovišti a pan starosta přislíbil, že 
prověří uložení skládky. 

Pan starosta ukončil zasedání a s přítomnými se rozloučil. 
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Jednání skončilo v 20,00 hod. 
 
 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
Zápis ověřili:  
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková………………………Ing.František Foret, CSc.....................................  
 
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
  
  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


