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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 07.09.2022 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, Ing. Bc. Hana Rejmanová 
Omluveni: MVDr. Vít Suchý, Martin Piják 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 3 
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. 

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: 1    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: 1       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 

 
2) Schválení programu. 
a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o návrhu vložit do programu 2 body (Prodej části 

pozemku parc. č. 491/1 a Záměr změny kategorie jednotky sboru požární jednotky 

z JPO V na JPO III) a přeformulovat navržený bod 9. programu. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení 2 bodů – 14. a 15. a upřesnění názvu 

bodu 9. v programu ZMČ Brno-Ořešín. 

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 16. 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. Vodní dílo – informace (autorský dozor a dozor investora). 
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022. 
7. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Ořešín 2024-2028. 
8. Obecně závazná vyhláška (Statut města Brna – přenesení výkonu státní správy na 

úseku přestupků MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, OZV o místních poplatcích na 
sportovní a kulturní akce). 
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9. Přihláška pohledávky SMB, MČ Brno-Ořešín vůči společnosti Sberbank CZ, a.s. 
v likvidaci. 

10. Retenční nádrž – informace. 
11. Úsporné řešení spotřeby energií na Ronovské 20/10 (a žádost o transfer na 

zajištění střechy a pozemku). 
12. Směna pozemků v k.ú Soběšice, k.ú. Řečkovice a k.ú. Ořešín (parc. č. 436). 
13. Tradiční svatováclavské hody 24. - 25. 9. 2022. 
14. Prodej části pozemku parc. č. 491/1. 
15. Záměr změny kategorie jednotky sboru požární jednotky z JPO V na JPO III. 
16. Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů – v různém. 

Host měl zájem o informaci plánovaného parkoviště na zavážce. Pan starosta Levíček 
upřesnil, že realizovat záměr bude možné až podle nově přijatého územního plánu města 
Brna (ÚPmB). 
 

4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
a) Pan starosta Levíček informoval, že nový ÚPmB nebyl přijat a ZMB schválilo přijetí 

Pokynů pro jeho úpravu. 
b) Ze schůzky s projektantem na úpravy komunikace Klimešova 10.6.2022 došlo na žádost 

ŠLP Křtiny k úpravě projektu, změnu – 19 tis. Kč hradí žádající. 
c) Host se zajímal o pokračování záležitosti v MŠ Oříšek Brno. Tajemnice Kalinová 

předložila výstup z pravidelných schůzek škodní komise (Kozohorský, Jurtík, Kalinová): 
paní ředitelka od pojišťovny obdržela 100 tis. Kč jako náhradu škody výpadku finančních 
prostředků ze státního rozpočtu, ostatní chybějící finance žádá čerpat z fondu odměn a 
rezervního fondu MŠ Oříšek. Na výzvu OŠML MMB má paní ředitelka vybrat svého 
statutárního zástupce, který bude po dobu delší nepřítomnosti ředitelky zabezpečovat 
kontinuální činnost a tento zástupce bude uveden ve zřizovací listině MŠ. Paní ředitelka 
udržuje úsporný finanční rozpočet na platy zaměstnanců, pravidelně podává zprávy 
škodní komisi. Škodní komise navrhuje provedení interního auditu hospodaření v MŠ 
Oříšek za rok 2021 a následně za rok 2022, neboť není zřejmé, zda všechny příjmové 
zdroje (od zřizovatele, ze státního rozpočtu a ze Šablon do škol jsou přesně účtovány). 
Až uplyne rok 2022, pak teprve bude možné vyčíslit přesnou škodu výpadku prostředků 
ze SR. MČ Brno-Ořešín nemá kompetence detailně kontrolovat tak jako ČŠI, KÚ JmK 
nebo OŠML hospodaření MŠ a sleduje zejména nakládání s finančním příspěvkem obce 
na služby a provoz. MŠ má ve školním roce 2022/2023 plný počet 25 dětí. 

 
5) Vodní dílo – informace (autorský dozor a dozor investora). 

Pan starosta zmínil, že byla na zhotovení vodního díla podepsána smlouva s SPH 

stavby, s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem. Práce by měly být zahájeny na podzim 

letošního roku (váže se na vydání souhlasného Rozhodnutí Ministerstva zemědělství, 

poskytovatele dotace pro MČ Brno-Ořešín) a dokončeny do 15.6.2023. Zároveň bylo 

nutné podepsat smlouvu příkazní o obstarání záležitostí investora, garantujícím 

správnost průběhu celé akce. 

 
6) Rozpočtové opatření č.  3/2022. 

Tajemnice Kalinová předložila Rozpočtové opatření č. 3/2022  (Příloha č. 1). 

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022. 
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6a bylo schváleno. 
Pan starosta předložil žádost předsedy TJ Sokola Ořešín na poskytnutí příspěvku na 
rozšířené služby nabídky cvičení pro menší děti a dospělé, a to na dovybavení 
rekonstruované tělocvičny herními prvky.  
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b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s přidělením finančního příspěvku ve výši 10 tis. 
Kč na dovybavení tělocvičny TJ Sokola Ořešín (a podepsáním dodatku veřejnoprávní 
smlouvy na rok 2022).  
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6b bylo schváleno. 
 

7) Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Ořešín 2024-2028. 
Přítomní zastupitelé i veřejnost měli k dispozici od 15.8.2022 na úřední desce návrh 

střednědobého výhledu rozpočtu. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Ořešín na 

roky 2024-2028. 

Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

8) Obecně závazná vyhláška (Statut města Brna – přenesení výkonu státní správy na 
úseku přestupků MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, OZV o místních poplatcích na 
sportovní a kulturní akce). 
Pan starosta zdůvodnil upřesnění formulace přenesení výkonu státní správy na úseku 
přestupků, které pro MČ Brno-Ořešín provádí MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a bude 
zakomponováno do Statutu města Brna (příloha č. 9 SMB). 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje do Statutu města Brna – přenesení výkonu 

státní správy na úseku přestupků MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v předložené 
podobě.  
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 8a bylo schváleno. 

Pan starosta Levíček shrnul předložený návrh nové OZV o změnách sazeb místních 
poplatků a zpoplatnění sportovních a kulturních akcí, kterých MČ Brno-Ořešín nevyužívá. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí OZV s možností návrhů změn místních 

poplatků a nezamýšlí je zpoplatnit. 
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 8b bylo schváleno. 

 
9) Přihláška pohledávky SMB, MČ Brno-Ořešín vůči společnosti Sberbank CZ, a.s. 

v likvidaci. 
Pan starosta předložil dopis Přihláška pohledávky SMB, MČ Brno-Ořešín vůči 
společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, zaslaný datovou schránkou Sberbank CZ, a.s. 
v likvidaci (včetně 7 příloh). Pan místostarosta Kozohorský vybídl ke zvážení, zda po 
vstupu banky do insolvenčního řízení se v dalším kroku nespojit s ostatními městskými 
částmi a postupovat jako celek s významným balíkem pohledávek, a tím zvýšit naději na 
vyšší návratnost pohledávky, přestože insolvenční správkyně dlužníka na MČ zaslala 
dopis, že se pohledávka MČ Brno-Ořešín z Konta pro municipality považuje za 
automaticky přihlášenou do insolvenčního řízení.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s přihláškou pohledávky SMB, MČ Brno-Ořešín 
vůči společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. 
Hlasování:       pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

10) Retenční nádrž – informace. 
Pan starosta zmínil, že stavebník provedl mírnou úpravu v instalaci nádrží. Změnu bylo 
obtížné nechat schválit na stavebním úřadě v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (při 
momentálním nedostatku kompetentních zaměstnanců SÚ), proto nám byl nápomocen 
odbor dopravy MMB. Nyní již zbývá dokončení terénních úprav a ohrazení. Voda je 
opatřena rychlouzávěrem a bude se přečerpávat čerpadlem. Nádrž bude sloužit 
k zalévání zeleně, případně hasičům. 
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11) Úsporné řešení spotřeby energií na Ronovské 20/10 (a žádost o transfer na 
zajištění střechy a pozemku). 
Pan starosta Levíček popsal neutěšený stav na bývalém úřadě. Budovu je třeba přes 
zimu temperovat na co možná nejmenší teplotu, střechou protéká voda kolem komína. 
Byla podána žádost na MMB o investiční transfer na zajištění střechy a okolního 
pozemku, kde se zdržují nežádoucí osoby. V žádosti byl současně i požadavek na 
financování rekonstrukce dětského hřiště.  
 

12) Směna pozemků v k.ú Soběšice, k.ú. Řečkovice a k.ú. Ořešín (parc. č. 436). 
Bez předchozí domluvy s městskou částí Brno-Ořešín byla z úrovně města předjednána 
směna pozemků v k.ú Soběšice, k.ú. Řečkovice a k.ú. Ořešín (parc. č. 436) pro stavbu 
„Zpevnění komunikace v jižní části ulice Habrová – propojení ulic Habrová – Borová“. 
Pan starosta navrhl usnesení. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nesouhlasí se směnou pozemků v k.ú Soběšice, k.ú. 
Řečkovice a k.ú. Ořešín (parc. č. 436). 
Hlasování:                 pro: 5              proti: 0            zdržel se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 
13) Tradiční svatováclavské hody 24. - 25. 9. 2022. 

Pan starosta informoval, že přípravy jsou v plném proudu. Hody bude provázet 6 párů, 
společně s hasiči se hlavní role ujala xxxxx, která připravila program a s dětmi nacvičuje 
taneční vystoupení. V neděli průvod i večerní hodovou zábavu tradičně doprovodí 
Amatéři z Dobšic. Pozvánka s programem bude součástí občasníku Horus č. 3/2022. 
 

14) Prodej části pozemku parc. č. 491/1. 
Pan starosta popsal, že jde o část pozemku (xxxxx) parc. č. 491/1 (19 m2), na kterém se 
nacházejí schody.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 491/1 o výměře 
19 m2. 
Hlasování:                 pro: 5              proti: 0            zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 
15) Záměr změny kategorie jednotky sboru požární jednotky z JPO V na JPO III. 

Pan inženýr Kozohorský vyzvedl aktivní činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů, 
zdůraznil jejich stoupající počet výjezdů a pro zajištění kontinuity vyzbrojování a 
modernizace JSDH se změnou působnosti z místní na územní navrhl přijetí 2 usnesení: 
a) Usnesení Zastupitelstvo MČ podporuje a bude aktivní v záměru změny kategorie 

jednotky požární ochrany zřizované městskou částí ze současné kategorie JPO V na 
kategorii JPO III.   
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 

 Usnesení č. 15a bylo schváleno. 
b) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín podporuje plány na další vyzbrojení a 

modernizaci vybavení JSDH zřizované MČ tak, jak je v jejím střednědobém plánu pro 
roky 2022-2025“. 

 Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
 Usnesení č.15b bylo schváleno. 
 

16) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
Paní Rejmanová se ptala, v jaké fázi je obnova lanového centra a že zaznamenala, že 
jsou odstraněny nebezpečné závady. Pan starosta jen doplnil, že práce jsou zdlouhavé a 
oprava lan je zadána výrobě.  

Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za čtyřletou práci pro MČ Brno-Ořešín a ukončil 
jednání. 
Jednání skončilo v 18,00 hod. 



5 

 

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


