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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 14.12.2020 v 17,00 hod. 
 

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, Brno 
  
Přítomni: Mgr. Jan Levíček, Ing. Leoš Kozohorský (hlasování od 17,05 hod.), Ing. František 
Foret, CSc., Bc. Libuše Pazderková, MVDr. Vít Suchý, Martin Piják  
Omluveni: Ing. Hana Rejmanová 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 2 
Poznámka: zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
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.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou 
a Ing. F. Foreta. 
Hlasování:   pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
2. Schválení programu. 
a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o vložení bodu Materiály pro Výbor pro otázky stavební 

a životního prostředí.  

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení bodu Materiály pro Výbor pro otázky 

stavební a životního prostředí, předložený panem starostou Mgr. Janem Levíčkem. 

Hlasování:   pro: 5  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 9. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, 
předložený panem starostou Mgr. Janem Levíčkem. 
Hlasování:   pro: 5   proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2b bylo schváleno. 

 
Program zasedání: 
1) Volba ověřovatelů zápisu. 
2) Schválení programu. 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
4) Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
5) Rozpočtové opatření č.  3/2020. 
6) Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 

hora a MČ Brno-Ořešín). 
7) Obecně závazná vyhláška (OZV) - vyhlášení nočního klidu. 
8) Souhlasy s podáním žádostí na dotace pro rok 2021 (pro JSDH a na jednotnou 

platbu na plochu ze SZIF). 
9) Veřejnosprávní kontrola – Mateřská škola Oříšek Brno. 
10) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – účelová komunikace Klimešova. 
11) Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2021. 
12) Materiály pro Výbor pro otázky stavební a životního prostředí. 
13) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů.  



2 

 

a) Paní xxxxx se dotazovala na údržbu zelených ploch soukromých osob. Pan starosta 

podal vysvětlení, jak je komplikované, pokud se dva spolumajitelé neshodnou, ale 

informoval, že zmiňovaná plocha bude příští rok obdělána. 

b) Pan xxxxx se dotazoval na elektrickou přípojku od okálů kolem ranče. Pan starosta 

odpověděl, že investor byl upozorněn, na nutnost dostatečně hlubokého umístění, aby 

přípojka negativně neovlivnila rekonstrukci komunikace Klimešova. Povrch komunikace 

bude muset být uveden do původního stavu. 

c) Dále se pan xxxxx ptal na bourání trafostanice. Pan starosta řekl, že pro zvýšený odběr 

v MČ Brno-Ořešín stávající trafostanice nestačí a bude se stavět nová kontejnerová. Tato 

situace nebude mít vliv na rekonstrukci návsi. 

 

4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
a) Pan starosta okomentoval probíhající vklad pozemku do katastru nemovitostí, který 

obec odkoupila od TJ Sokola Ořešín. Probíhají jednání o odkupu pozemků od České 

obce sokolské. 

b) Paní Peringerová provádí ruční přepis do místní kroniky MČ Brno-Ořešín. 

c) Upomínaná volná skládka (panem zastupitelem Suchým) je již odstraněna. 

 
5) Rozpočtové opatření č.  3/2020. 

Tajemnice Kalinová okomentovala Rozpočtové opatření č. 3/2020 a po krátké diskusi 

bylo přijato usnesení (Příloha č. 1). 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6) Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
Hora a MČ Brno-Ořešín). 
Pan starosta sdělil, že jde o smlouvu za obdobných i finančních podmínek jako v roce 
2020 a přistoupilo se k přijetí usnesení. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu přenesené 
působnosti (MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Ořešín). 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7) Obecně závazná vyhláška (OZV) - vyhlášení nočního klidu. 
Pan starosta předložil termíny akcí MČ Brno-Ořešín, jimiž se vymezuje noční klid v novele 
OZV pro rok 2021.  
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vymezením nočního klidu v MČ Brno-Ořešín 

v roce 2021 v k.ú. Ořešín a k.ú. Jehnice (tabulka). 
Vyhláška o nočním klidu 2021 MČ Brno-Ořešín 
Slavnosti ořešínského léta 12.6.–13.6.2021 

13.6.–14.6. 2021 
od 2:00 do 6:00 hod. 
od 24:00 do 6:00 hod. 

území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Letní noc v Rakovcích 25.6.–26.6. 2021 od 2:00 do 6:00 hod. území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Tradiční svatováclavské hody v 
Ořešíně 

25.9.–26.9. 2021 
26.9.–27.9. 2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 
od 2:00 do 6:00 hod. 

území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Hlasování:       pro: 6      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 7a bylo schváleno. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vymezením nočního klidu na rok 2021 v k.ú 

Jehnice a k.ú. Ořešín na Předhodovou zábavu a Tradiční jehnické hody 2021 (10.9.-11.9. 
2021 od 24,00-6,00 hod. a 11.9. - 12.9.2021 od 2,00, do 6,00 hod.). 
Hlasování:       pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
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Usnesení č. 7b bylo schváleno. 
 

8) Souhlasy s podáním žádostí na dotace pro rok 2021 (pro JSDH a na jednotnou 
platbu na plochu ze SZIF). 

Pan starosta předložil k odsouhlasení žádost o dotaci od Jihomoravského pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů. 

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti na dotaci pro jednotku sboru 
dobrovolných hasičů v roce 2021 na neinvestiční transfer u Jihomoravského kraje na 
pořízení věcných prostředků. 
Hlasování: pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 8a bylo schváleno. 

Druhá žádost, která se podává je dotace na Jednotnou platbu na plochu. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti o dotaci na Jednotnou platbu na 

plochu (SAPS) v roce 2021 bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města a 
pověřuje starostu podpisem žádosti a k jednání s SZIF a k podepsání dokumentů včetně 
žádosti o platbu. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 8b bylo schváleno. 

 
9) Veřejnosprávní kontrola – Mateřská škola Oříšek Brno 

Tajemnice předložila Protokol o výsledku kontroly, provedené v MŠ Oříšek Brno 21.10.2020 

za období od. 1.1. do 30.9.2020. S panem Ing. Jurtíkem z finančního výboru se zaměřili na 

kontrolu hospodaření, ovlivněného náklady z důvodu nemoci COVID-19. Z výsledku kontroly 

plyne, že paní ředitelka i přes nenadálé obtíže dosáhne za rok 2020 vyrovnaného nebo 

mírně přebytkového hospodářského výsledku. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženou zprávou z veřejnosprávní kontroly MŠ 

Oříšek Brno, provedenou dne 21.10.2020. 

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

10) Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – účelová komunikace Klimešova. 
Pan starosta zdůvodnil časový posun prodloužení projektových prací na účelové komunikaci 

Klimešova (schvalování, vedení elektřiny – Příloha č. 2). 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na účelovou komunikaci 
Klimešova (od hasičky po okály) s prodloužením termínu zpracování do 31.12.2020. 
Hlasování:  pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

11) Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2021. 
Pan starosta popsal jednotlivé položky v návrhu rozpočtu (zveřejněného 15 dnů na úřední 

desce), komentoval připravované investice v MČ Brno-Ořešín na rok 2021. Vyzval 

zastupitele k vlastním návrhům, připomínkám a doplnění. Po krátké rozpravě se přistoupilo 

k hlasování. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje předložený rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2021 

(Příloha č. 3). 

Hlasování:  pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
12) Materiály pro Výbor pro otázky stavební a životního prostředí. 
Pan starosta postupně informoval o materiálech, které předal předsedovi VOSŽP 
M. Pijákovi: 

- Výška oplocení parc. č. 394. 
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- Pronájem části parc. č. 289/5 a parc. č. 491/1, odkup 3 m2 na obecním pozemku. 

- Vybudování skleníku na parc. č. 446/2. 

- Dispozice s majetkem parc. č 248/2 – prodej části pozemku. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín přiděluje k projednání p. Martinu Pijákovi 4 materiály do 

Výboru pro otázky stavební a životního prostředí.  

Hlasování:  pro: 6     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
13) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
a) Pan starosta opět musel z důvodu mimořádných opatření odvolat tradiční venkovní akci – 

nalévání předvánočního punče. Přesto rozsvěcování vánočního stromku s vystoupením 
dětí MŠ Oříšek 20.12.2020 v 17 hod. proběhne. Paní Pazderková se nabídla, že přinese 
vánoční zabalené perníčky. Starosta požádal úřad, aby tato změna byla vyhlášena 
rozhlasem.  

b) Pan starosta popsal situaci ohledně zavážky s dovozem ornice ze Soběšic a rovněž 
umístění několika tun hlíny vzniklé při budování kontejneřiště. 

c) Pan starosta kladně zhodnotil používání nově postaveného veřejného sociálního zařízení 
u hřiště. Přes zimu bude uzavřeno až do 31.3.2021. 

d) Pan starosta všem poděkoval za celoroční práci pro obec a všem přítomným popřál 
krásné a požehnané svátky a hodně zdraví. 

 
 
Jednání skončilo v 18,15 hod. 
 
 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
Zápis ověřili:  
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková………………………Ing.František Foret, CSc.....................................  
 
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
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