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Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

 konaného dne 14. 11 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, Martin Piják 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 2 
 
Předsedající Mgr. Levíček zahájil ustavující schůzi a poblahopřál všem zvoleným 
zastupitelům. 
V úvodu se přihlásila Ing. Rejmanová a sdělila, že zasedání bude nahrávat. Předsedající se 
zeptal, kdo s nahráváním nesouhlasí (nesouhlas: Mgr. Levíček, Bc. Pazderková, Ing. Foret, 
Ing. Kozohorský, M. Piják, V. Kalinová)  
 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
Předsedající navrhl jako ověřovatele p. Pazderkovou a M. Pijáka. Zápis provede tajemnice. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a M. 
Pijáka.            
Hlasování:        pro: 6        proti: 1       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
2. Schválení programu. 
Bylo přistoupeno k hlasování 2 navržených bodů programu paní Rejmanovou. Bod Jednací 
řád byl s jejím souhlasem stažen a bude projednán na příštím zastupitelstvu.  
a) O zařazení navrženého bodu paní Rejmanovou "Podzimní výsadba stromů na ulici 

Ronovská" dal předsedající hlasovat: 
Usnesení: ZMČ zařazuje na program jednání bod 22. Podzimní výsadba stromů na ulici 
Ronovská. 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0  
Usnesení č. 2a bylo schváleno. 

b) Dále se hlasovalo se o celém programu včetně navrženého bodu Podzimní výsadba 
stromů na ulici Ronovská. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program ustavujícího zasedání včetně bodu 
Podzimní výsadba stromů na ulici Ronovská. 
Hlasování:        pro: 7        proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2b bylo schváleno. 

 
Program ustavujícího zasedání: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
2. Schválení programu. 
3. Složení slibu členů nového zastupitelstva městské části Brno-Ořešín. 
4. Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části Brno-Ořešín. 
5. Schválení volebního řádu a volební komise.  
6. Volba starosty a místostarosty: 

a) určení počtu místostarostů 
b) volba starosty 
c) volba místostarosty 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) zřízení finančního výboru (§ 117, odst. 2) a volba členů 
b) zřízení kontrolního výboru (§ 117, odst. 2) a volba členů  

8. Zřízení výboru pro otázky stavební a životního prostředí, zřízení kulturní komise. 
a) zřízení výboru pro otázky stavební a životního prostředí 
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b) zřízení kulturní komise 
9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a 

členů výborů a komise. 
10. Rozhodnutí o zmocnění starosty – rozpočtová opatření, záměry, nájmy. 
11. 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). 

12. Seznámení s Kontrolní zprávou Odboru interního auditu a kontroly a předložení 
Opatření k nápravě. 

13. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Revitalizace VKP Loučky – posun termínu. 
14. Redakční rada občasníku HORUS. 
15. Zpráva z kontroly finančního výboru, veřejnoprávní kontrola MŠ Oříšek. 
16. Rozpočtové opatření č. 6/2018. 
17. Pravidla poskytování informací členům ZMČ Brno-Ořešín. 
18. Zimní a letní údržba silnic a chodníků. 
19. Smlouva o nájmu s pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. 
20. Žádost o vyjádření - dispozice s majetkem a 2+1 RD Klimešova. 
21. Návrh rozpočtu MČ Brno-Ořešín na rok 2019. 
22. Podzimní výsadba stromů na ulici Ronovská. 
23. Různé. 

 
3. Složení slibu členů nového zastupitelstva městské části Brno-Ořešín. 
Předsedající přednesl Slib zastupitelů stanovený v § 69 odst. 2 zák. o obcích: „Slibuji věrnost 
ČR. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
městské části a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony ČR.“, a jmenovitě vyzval přítomné 
nově zvolené zastupitele ke složení slibu pronesením slova „tak slibuji“ a podpisem slibu.  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Zároveň všichni 
zastupitelé obdrželi průkaz zastupitele. (Příloha č. 1) 

 
4. Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části Brno–Ořešín. 
Tajemnice Úřadu městské části Brno-Ořešín předala všem zvoleným zastupitelům 
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části Brno-Ořešín. 

 
5. Schválení volebního řádu a volební komise.  
Předsedající dal hlasovat o volebním řádu a volební komisi s navrženými kandidáty: 
V. Kalinovou, Ing. Rejmanovou a MVDr. Suchým. (Příloha č. 2) 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje volební řád (s tajným hlasováním starosty a 
místostarosty) a volební komisi ve složení: V. Kalinová, Ing. Rejmanová, MVDr. Suchý.       
Hlasování:        pro: 7        proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
6. Volba starosty a místostarosty 
a) určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu a bylo hlasováno. 

 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schválilo zvolení jednoho místostarosty.       
Hlasování:        pro: 6       proti: 0       zdržel se: 1 
Usnesení č. 6a) bylo schváleno. 
 
b) volba starosty 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Paní 
Rejmanová navrhla Ing. Kozohorského a jako druhý kandidát byl navržen Mgr. Levíček. 
Ing. Kozohorský kandidaturu nepřijal, poté bylo hlasováno o druhém kandidátovi. 
Volba starosty proběhla formou tajného hlasování na základě schváleného volebního řádu. 
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Volby se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva. 
Počet vydaných hlasovacích lístků: 7 
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 5 
Počet platných hlasů odevzdaných pro Mgr. Jana Levíčka: 5 
 
Na základě tajné volby do funkce neuvolněného starosty MČ Brno-Ořešín pro volební 
období 2018-2022 byl zvolen Mgr. Jan Levíček. 
 
Zápis volební komise o průběhu a výsledku volby starosty je nedílnou součástí tohoto zápisu 
včetně všech hlasovacích lístků. (Příloha č. 3a) 
 
c) volba místostarosty 
Starosta Mgr. Levíček vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
Byly předloženy dva návrhy: Ing. Kozohorský a MVDr. Suchý. 
Nejprve bylo hlasováno o Ing. Kozohorském. 
Volba místostarosty proběhla formou tajného hlasování na základě schváleného volebního 
řádu. 
Volby se zúčastnilo 7 členů zastupitelstva. 
Počet vydaných hlasovacích lístků: 7 
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 5 
Počet platných hlasů odevzdaných pro Ing. Leoše Kozohorského: 5 
 
Na základě tajné volby byl do funkce neuvolněného místostarosty MČ Brno-Ořešín pro 
volební období 2018-2022 zvolen Ing. Leoš Kozohorský. 
 
Zápis volební komise o průběhu a výsledku volby místostarosty je nedílnou součástí tohoto 
zápisu včetně všech hlasovacích lístků. (Příloha č. 3b) 
Zvolením místostarosty již nebylo nutné o druhém kandidátovi hlasovat. 

 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) Zřízení finančního výboru (§ 117, odst. 2) a volba členů. 

Pan starosta navrhl na předsedkyni Bc. Pazderkovou.  
a) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje tříčlenný finanční výbor a volí jeho 

předsedkyni Bc. L. Pazderkovou. 
Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 7aa) bylo schváleno. 

Dále bylo hlasováno o navrženém členu výboru Ing. Ivo Jurtíkovi. 
b) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena finančního výboru Ing. Ivo 

Jurtíka.  
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 7ab) bylo schváleno. 

O členství ve finančním výboru se přihlásila paní Rejmanová. Pan starosta dal hlasovat. 
c) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín volí za člena finančního výboru Ing. Hanu 

Rejmanovou. 
Hlasování:  pro: 4   proti: 1  zdržel se: 2 
Usnesení č. 7ac) bylo schváleno. 

 
b) Zřízení kontrolního výboru (§ 117, odst. 2) a volba členů. 
Pan starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru pana MVDr. Suchého. Pan zastupitel 
Suchý kandidaturu nepřijal. Pan starosta tedy navrhl zastupitele Martina Pijáka. Jiný návrh 
na předsedu kontrolního výboru nebyl předložen. 
Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje kontrolní výbor a jako předsedu volí 
Martina Pijáka. 
Hlasování:   pro: 4   proti: 1  zdržel se: 2 
Usnesení č. 7b) bylo schváleno. 
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Pan starosta další projednávání bodu přerušil. Vyzval zastupitele, aby do příště předložili 
návrhy na členy. Členové kontrolního výboru se budou volit na příštím zastupitelstvu. ÚMČ 
Brno-Ořešín zveřejní výzvu na stránkách MČ Brno-Ořešín, a na úřední desce, aby se 
uchazeči o členství do kontrolního výboru přihlásili do 30.11.2018. 

 
8. Zřízení výboru pro otázky stavební a životního prostředí, zřízení kulturní komise. 
a) Zřízení výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 

V úvodu se přihlásila Ing. Rejmanová a sdělila svůj názor, proč by bylo vhodné rozdělit 
výbor rozdělit na Stavební výbor a Výbor životního prostředí. 
Pan starosta dal o návrhu zastupitelky p. Rejmanové hlasovat. 
a) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín souhlasí s rozdělením Výboru pro otázky 

stavební a životního prostředí na Stavební výbor a Výbor pro životní prostředí. 
Hlasování:   pro: 2  proti: 4  zdržel se: 1  
Usnesení č. 8aa) nebylo schváleno. 

Pan starosta navrhl za předsedu Výboru pro otázky stavební a životního prostředí 
Martina Pijáka. 
b) Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín zřizuje Výbor pro otázky stavební a 

životního prostředí a jako předsedu volí Martina Pijáka. 
Hlasování:   pro: 4   proti: 1  zdržel se: 2 
Usnesení 8ab) bylo schváleno. 

 
b) Zřízení kulturní komise. 

Pan starosta v úvodu pochválil činnost pana Suchého v minulém období a navrhl, aby 
tuto činnost (v klubu seniorů) vykonával nadále coby předseda kulturní komise. Po 
diskusi, ze které vyplynulo, že pan Suchý si za činnost nárokuje odměnu a podmiňuje 
jejím získáním další výkon služby pro klub seniorů a zastupitelstvo uznalo oprávněnost 
tohoto nároku, bylo přistoupeno k hlasování.   
Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín souhlasí se zřízením kulturní komise a jako 
předsedu volí MVDr. V. Suchého. 
Hlasování:   pro: 6   proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 8b bylo schváleno. 
 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a 
členů výborů a komise. 

Tajemnice Kalinová zmínila obvyklý způsob odměňování v obcích s podobnou velikostí a 
předložila tabulku výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev s platností k 1.1.2019. 
Potě se projednávaly jednotlivé návrhy odměn: 
Pan starosta odměna 25 000 Kč/měsíc hrubého. Stávající odměna zůstává v platnosti do 
31.12.2018. 
Předseda kulturní komise MVDr. Suchý 1 500 Kč/měsíc hrubého. 
Zastupitel Ing. Foret se zavázal poskytnout dar MČ Brno-Ořešín v souvislosti s odměnou za 
výkon funkce předsedy kulturní komise vy výši 5 000 Kč k dorovnání rozdílu tak, aby bylo 
možné MVDr. Suchému vyplácet 1 500 Kč/měsíc (1000+500 z daru).    
Místostarosta Ing. Kozohorský se po diskusi svého nároku na měsíční odměnu vzdal, a to i 
v redukované výši 5 500 Kč/měsíc hrubého. 
     
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému starostovi ve 

výši 25 000 Kč/měsíc hrubého a odměnu předsedovi kulturní komise 1 500 Kč/měsíc 
hrubého s účinností od 1.1. 2019.  
Hlasování:   pro:  6   proti: 0  zdržel se:  1 
Usnesení č. 9a bylo schváleno.  

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi 
ve výši 0 Kč/ měsíc 
Hlasování:   pro:  6   proti: 0  zdržel se:  1 
Usnesení č. 9b bylo schváleno.  
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10. Rozhodnutí o zmocnění starosty – rozpočtová opatření, záměry, nájmy. 
Po krátkém vysvětlení důvodů použití zmocnění starosty byla přijata usnesení. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zmocňuje starostu k provádění a schvalování rozpočtových 

opatření mezi položkami jednotlivých paragrafů bez omezení. ZMČ Brno-Ořešín 
zmocňuje starostu k provádění a schvalování rozpočtových opatření mezi jednotlivými 
paragrafy do 250 000 Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc Kč) u 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 2018-2022. 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 10a) bylo schváleno.  

 
b) 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 záměru pronájmu, 
výpůjčky a pachtu včetně postupu dle výjimky § 39 odst. 3 téhož zákona. 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 10b) bylo schváleno.  

 
11. 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). 

Zastupitelka Rejmanová byla pověřena přečtením znění Poučení zastupitelů MČ Brno-
Ořešín o povinnostech při nakládání s osobními údaji v souvislosti s účinností nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU. Přítomní byli poučeni, jak mají nakládat 
s osobními a citlivými údaji a nemají je poskytovat třetí osobě. (Příloha č. 4) 
 
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 (bude uloženo 
na ÚMČ Brno-Ořešín). 
 
12. Seznámení s Kontrolní zprávou Odboru interního auditu a kontroly a předložení 

Opatření k nápravě. 
Pan starosta vyzval zastupitele, aby se seznámili s kontrolní zprávou Odboru interního auditu 
a kontroly k výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Brno-Ořešín a z ní 
vyplývajícími předloženými Opatření k nápravě zjištěných nedostatků a zamezení jejich 
opakování – vyvěšeno k dnešnímu dni na úřední desce po dobu 15 dnů. (Příloha č. 5) 

  
13. Dodatek smlouvy o dílo č. 1 Revitalizace VKP Loučky – posun termínu. 
Pan starosta předložil Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Revitalizaci VKP Loučky“, 
spočívající pouze v prodloužení termínu plnění do 31.12.2019. (Příloha č. 6) 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Revitalizaci VKP 
Loučky“ se společností Ekostavby Brno, a.s. 
Hlasování:   pro: 6   proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno.  

 
14. Redakční rada občasníku HORUS. 
Pan starosta navrhl, aby redakční rada občasníku HORUS pokračovala ve stejném složení 
jako doposud, a to ve složení: Gabriela Peringerová, Ing. Kalinová a Ing. Kozohorský. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje redakční radu občasníku HORUS ve složení 

Gabriela Peringerová, Ing. Kalinová a Ing. Kozohorský. 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 14a) bylo schváleno.  
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b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje čtvrtletní odměnu od 1.1.2019 paní Peringerové 
ve výši 2 000 Kč za činnost šéfredaktorky občasníku HORUS. 
Hlasování:   pro: 5   proti: 2  zdržel se: 0 
Usnesení č. 14b) bylo schváleno.  
 

15. Zpráva z kontroly finančního výboru, veřejnoprávní kontrola MŠ Oříšek. 
Tajemnice Kalinová předložila zprávu z finančního výboru a Protokol o výsledku kontroly, 
provedené 15.10.2018 v MŠ Oříšek Brno, Drozdí 2110/2c, zaměřené na namátkovou 
kontrolu skladového hospodářství v oblasti zásob a jejich spotřeby. Nebyla zjištěna žádná 
pochybení a MŠ Oříšek pod vedením paní ředitelky Mgr. Kalašové dlouhodobě vykazuje 
hospodárné nakládání se svěřenými prostředky. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje závěry veřejnoprávní kontroly MŠ Oříšek Brno 
Zprávu finančního výboru MČ Brno-Ořešín. 
Hlasování :     pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno.  

 
16. Rozpočtové opatření č. 6/2018. 
Tajemnice Kalinová předložila rozpočtové opatření č. 6/2018 (Příloha č. 7) a pan starosta dal 
po krátké diskusi hlasovat.  
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/2018. 
Hlasování:      pro:      7         proti:    0         zdržel se:       0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno.  
 
17. Pravidla poskytování informací členům ZMČ Brno-Ořešín. 
Pan starosta sdělil, že do poskytování informací nově zvolené člence ZMČ věnovali 
zaměstnanci ÚMČ téměř celý pracovní den, což je do budoucna neudržitelná situace. Proto 
pravidla pro poskytování informací a přečetl celé znění včetně ceníku kopírování i pro případ 
náročné délky přípravy podkladů a dal o nich hlasovat. Pravidla obdrží každý zastupitel e-
mailem. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo MČ Brno-Ořešín schvaluje Pravidla poskytování informací členům 
ZMČ Brno-Ořešín. (Příloha č. 8) 
Hlasování:   pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 17 bylo schváleno.  
 
18. Zimní a letní údržba silnic a chodníků. 
Zastupitelům byl předložen seznam 6 navrhovaných firem (jako v minulém období), které 
budou prostřednictvím ÚMČ Brno-Ořešín osloveny ohledně nacenění požadovaných služeb 
na zimní a letní údržbu. 
Na návrh Ing. Kozohorského bude součástí poptávky i ustanovení o požadavku na: „Zajištění 
sjízdnosti silnic a ošetření chodníků v případě spadu sněhu a námrazy do 6,30 hod., (tzn. od 
6,30 do 8,30 budou veškeré udržované komunikace přístupné a sjízdné)“. 
 
19. Smlouva o nájmu s pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. 
Pan starosta Levíček okomentoval důvody, proč u připravené smlouvy o nájmu s pobočkou 
knihovny Jiřího Mahena je nutné ověřit způsob pronájmu (či výpůjčky) a správné finanční 
nastavení plnění smlouvy pro část nově zrekonstruovaných prostor úřadu U zvoničky 4. 
Slavnostní otevření KJM a zahájení činnosti proběhne 3.12.2018 v 10,00 hod.  
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín dává souhlas k užívání části nově zrekonstruovaných prostor 
budovy Brno-Ořešín pobočce Jiřího Mahena ke dni 1.12.2018 s tím, že na příštím zasedání 
bude předložena smlouva.    
Hlasování:   pro: 7   proti: 0  zdržel se 0 
Usnesení č. 19 bylo schváleno.  
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20. Žádost o vyjádření – dispozice s majetkem a 2+1 RD Klimešova. 
Pan starosta předložil k projednání tři stavební záležitosti a dal o nich jednotlivě hlasovat. 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s dispozicí s majetkem města - prodej zastavěné 

části pozemků p.č. ….. a ….. v k.ú. Ořešín dle předloženého návrhu. 
Hlasování:   pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 20a) bylo schváleno. 
 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zřízením služebnosti pro vedení vodovodní a 
splaškové kanalizační přípojky na pozemku p.č. …….. dle schválené projektové 
dokumentace (RD na p.č……. v k.ú. Ořešín).  
Hlasování:  pro: ,  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení č. 20b) bylo schváleno. 
 

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín pověřuje předsedu VOSŽP projednáním záměru výstavby 
dvou rodinných domů na ulici Klimešova (……./……..) a záměrem novostavby jednoho 
rodinného domu na ulici Klimešova (………….).       
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se 0 
Usnesení č. 20c) bylo schváleno. 
 

21. Návrh rozpočtu MČ Brno-Ořešín na rok 2019. 
Pan starosta vyzval zastupitele, aby se seznámili s návrhem rozpočtu na rok 2019, který 
bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce, aby se k němu mohli vyjádřit i občané. 
O případných návrzích změn se bude jednat na dalším zasedání ZMČ Brno-Ořešín.  
 
22. Podzimní výsadba stromů na ulici Ronovská. 
Pan starosta informoval paní zastupitelku Rejmanovou, že letos se určitě nebude sázet, 
neboť je nutné postupovat dle projektu. Ten vyžaduje i terénní úpravy, a pokud by se 
nejdříve sázelo, a pak prováděly terénní úpravy, byly by vysázené stromy a keře zcela jistě 
poničeny. 
Poté si p. Rejmanová vzala slovo a informovala zastupitele o dvou nesouhlasných e-mailech 
od dvou obyvatelek ulice Ronovská a navrhovala, jak by mělo ZMČ správně postupovat. 
V diskusi vystoupilo několik zastupitelů. Ing. Kozohorský zmínil, že úkolem zastupitelstva 
městské části je jednat ve veřejném zájmu, nikoliv v soukromém zájmu dvou konkrétních 
rodin.  
Závěrem pan starosta dal návrh, že pokud obě občanky potřebují cokoli s projektem řešit, 
mají se s ním zkontaktovat. Paní zastupitelka Pazderková nabídla, že si ráda nejen na obě 
občanky udělá čas, celý připravovaný projekt projde a ráda vyloží jeho obsah.  
 
 
23. Různé. 
a) Paní zastupitelka Rejmanová poukázala na větší množství koček po zemřelé občance a 

navrhla svůj postup řešení. Tajemnice Kalinová navrhla, že znovu osloví odchytovou 
službu Městské policie, ale nakonec pan Ing. Kozohorský nabídl, že záležitost vyřeší. 
K dotazu zprovoznění rozhlasu obce pan starosta sdělil, že probíhá jednání. 

b) Paní …………… požadovala termín příštího ZMČ a pan starosta jí odpověděl, že všichni 
budou v zákonných lhůtách řádně vyrozuměni. 
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Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová  
Jednání skončilo v 19,50 hod. 
 
Zápis ověřili:  
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková…………………………Martin Piják...................................  
 
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
 


