Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín,
konaného dne 14.3. 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, Martin Piják
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová
Hosté: 6
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 přivítal a dotázal se přítomných, kteří nejsou z Ořešína, zda se
představí, odmítli. Po chvíli se 1. host legitimoval jako investigativní novinář, jméno sdělil až
později – xxx. Paní x x z Deníku N se představit odmítla a své jméno sdělila až po skončení
jednání.
Pan starosta všem položil dotaz, zda přítomní souhlasí s nahráváním paní zastupitelkou
Rejmanovou. Souhlasili: V. Suchý a 4 hosté. Ostatní byli proti.
Pan starosta konstatoval usnášeníschopnost zastupitelstva (program všichni obdrželi týden
před jednáním) a uvedl, že doufá, že všichni přítomní jsou seznámeni s jednacím řádem
ZMČ Brno-Ořešín.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana M. Pijáka a paní L. Pazderkovou. Jiné
návrhy nezazněly.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a Martina
Pijáka.
Hlasování:
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Schválení programu.
Pan starosta se dotázal přítomných, zdali má někdo nějaký návrh na doplnění či změnu
programu. Paní Rejmanové se zeptal, zdali chce o svých navržených bodech hlasovat
dohromady či jednotlivě. Paní Rejmanová požadovala jednotlivá hlasování.
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zařazuje do programu bod Podněty kontrolnímu výboru.
Hlasování:
pro: 2
proti: 0
zdržel se: 5
Usnesení č. 2a nebylo schváleno.
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zařazuje do programu bod Ořešínský obchod.
Hlasování:
pro: 1
proti: 0
zdržel se: 6
Usnesení č. 2b nebylo schváleno.
c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zařazuje do programu bod Zveřejňování textů zastupitelů
ve vitrínce.
Hlasování:
pro: 1
proti: 0
zdržel se: 6
Usnesení č. 2c nebylo schváleno.
Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu.
d) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 3. zasedání ZMČ Brno-Ořešín.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2d bylo schváleno.
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Program zasedání:
1.
Volba ověřovatelů zápisu.
2.
Schválení programu.
3.
Připomínky, dotazy, návrhy občanů.
4.
Námitka člena zastupitelstva obce proti znění části bodu č. 3 z 2. ZMČ Brno-Ořešín.
5.
Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín.
6.
Rozpočtové opatření č. 1/2019.
7.
Návrh zadání pro studii Návsi.
8.
Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna.
9.
Závěrečný účet za rok 2018 MŠ Oříšek Brno.
10.
Aktualizace požadavků na veřejné osvětlení.
11.
Zpráva finančního výboru z kontroly „Revitalizace VKP Loučky“.
12.
Informace z jednání Výboru pro otázky stavební a životního prostředí.
13.
Pověření VOSŽP k projednání stavebních a investičních záměrů a jejich dopadů na
životní prostředí.
14.
Souhlas s uplatněním předkupního práva na pozemky ve vlastnictví České obce
sokolské.
15.
Souhlas s podáním žádosti na SZIF.
16.
Dodatek č. 4 smlouvy Účelová komunikace Brno-Ořešín.
17.
Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
3. Připomínky, dotazy, návrhy občanů.
V rámci připomínek a dotazů občanů nikdo nevystoupil.
4. Námitka člena zastupitelstva obce proti znění části bodu č. 3 z 2. ZMČ Brno-Ořešín
ze dne 12.12.2018.
Paní zastupitelka Rejmanová požádala o úpravu části textu bodu 3 z 2. ZMČ Brno-Ořešín.
Původní text:
"U druhého pokusu, když byly domluvené útulky v Holubicích a Bučovicích, paní Rejmanová
a xxx uvedly, že se kočky musejí nejprve aklimatizovat, protože odchyt koček, které jsou
polodivoké by je stresoval, a tak se rozhodly si je vzít domů (4 kočky – p. xxx, zbývajících
osm se rozuteklo)."
se nahrazuje novým, který zní:
„Druhý pokus o odchyt neproběhl z důvodu absence opatrovníka, který by se o kočky
postaral a který, na rozdíl od původního vyjádření pracovníka OS MPB, neměl na umístění
koček kapacitu. Následně 5.12., kdy byl příslib od dvou útulků, že by se o kočky dokázaly
postarat, paní Rejmanová na dotaz k současné situaci uvedla, že kočky se odchytávají a ty,
které si aspoň trošku zvyknou na přítomnost lidí, pak budou odvezeny do útulků, což může
trvat až 2 měsíce.“
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje námitku p. Rejmanové části textu k bodu č. 3 z 2.
ZMČ Brno-Ořešín ze dne 12.12. 2018.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín.
a) Toulavé kočky. Pan starosta konstatoval, že o této kauze bylo informováno v nedávném
vydání občasníku Horus č.1/2019 ve Slově místostarosty. Ing. Kozohorský doplnil, že ve
čtvrtek 21.3. 21019 se s útulkem bude znovu kontaktovat a domlouvat další postup.
- úkol trvá
b) Pohyb koní v okolí Ořešína
- úkol trvá
c) Biologické posouzení, zpracované RNDr. Zahrádkou na VKP U Skale, bylo projednáno
ve VOŽP 6.3.2019.
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d) Vyvěšení parte s úmrtním oznámením. Pan starosta konstatoval, že na minulém
jednání bylo vytknuto úřadu a zastupitelům paní Rejmanovou, že netisknou a
nezveřejňují parte zemřelých ořešínských občanů. Na to konto pan starosta přečetl
zprávu od pověřence na ochranu osobních údajů, který takovouto činnost rázně
nedoporučuje (celý text v Příloze č. 1).
e) Instalace zábradlí na Ronovské a Návrh na vybudování přechodu na ulici
Klimešova. Pan starosta vyzval paní zastupitelku Rejmanovou, aby seznámila
zastupitele s kroky, jež učinila při jednáních instalace zábradlí a přechodu. Paní
Rejmanová informovala zastupitele, že podala žádost na Odbor dopravy ohledně
umístění přechodu na ulici Klimešova, a že občané žijící na ulici Ronovská si sami podali
žádost na Brněnské komunikace ohledně instalace zábradlí. Pan starosta konstatoval, že
usnesení z minulého ZMČ Brno-Ořešín znělo, že má předložit měsíční zprávu, což se
nestalo.
f) Aplikace Česká obec. Pan starosta vyzval místostarostu Kozohorského, aby přednesl
k této záležitosti své stanovisko. Místostarosta Kozohorský informoval, že si aplikaci
jedné městské části stáhl a nějaký čas sledoval jinou brněnskou městskou část.
Konstatoval, že v tuto chvíli nepovažuje tuto aplikaci za nezbytnou, neboť všechny
informace se občané dozvídají na Facebooku a na webu MČ Brno-Ořešín, ne všichni
vlastní chytré telefony. Ing. Kozohorský sdělil, že nevidí přidanou hodnotu této služby pro
obyvatele obce.
g) Dopis zastupitelce. Pan starosta přečetl závěr dopisu, adresovaný paní zastupitelce
Rejmanové a tento jí předal s konstatováním, že ač jsou jí zpřístupněny údaje obce
z výkonu funkce, je vázána zachováním mlčenlivosti o osobních údajích a jejich
poskytování třetí osobě. Poté dopis paní zastupitelce předal. (Příloha č. 2)
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Tajemnice Kalinová předložila rozpočtové opatření č. 1/2019. (Příloha č. 3)
Rozpočtové opatření bylo doplněno o příspěvek na knihy pro pobočku KJM. Po krátké
diskuzi se přistoupilo k hlasování.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 a souhlasí
s doplněním o finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na knihy pro pobočku KJM v BrněOřešíně.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Návrh zadání pro studii Návsi.
Pan starosta informoval o potřebě vypracovat studii na náves, která by mohla být podkladem
pro projekt. Konstatoval, že dlouhodobě je koncensus v následujících bodech:
− komunikační propojení ulic Klimešova a Drozdí na konečnou MHD
pozemek p.č. 312/3
− přesun křížku na připravený základ
− renovace pomníku padlých (replika či nový)
− ponechat lípu
− prostor pro čekání (možný vodní prvek)
− vyřešit spodní část s vodovodní šachtou
pozemek p.č. 290
− ponechat zástavu
− vytvořit posezení
− možný vodní prvek
pozemek p.č. 127/2
− zakomponovat.
Pan starosta se zmínil, že ještě někteří občané navrhují umístění hodin a po krátké diskuzi
dal hlasovat.
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje zadání pro studii na rekonstrukci návsi.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna.
OZV o místních poplatcích nebyl doprojednán a ZMČ Brno-Ořešín se k němu vrátí na příštím
jednání. K OZV o omezení nočního klidu byla předložena oprava dne konání Letní noci
v Rakovcích.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s opravou termínu konání Letní noci v Rakovcích
(pátek 28.6.2019) zápisem do OZV o rušení nočního klidu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Závěrečný účet za rok 2018 MŠ Oříšek Brno.
Po krátké diskuzi ZMČ Brno-Ořešín a komentářem Ing. Kozohorského, že s prostředky MŠ
Brno Oříšek paní ředitelka Mgr. Kalašová hospodaří dobře, bylo přijato usnesení.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 MŠ Oříšek Brno.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Aktualizace požadavků na veřejné osvětlení.
Pan starosta informoval o genezi a postoji Technických sítí Brno. Po krátké diskusi bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín žádá o prodloužení veřejného osvětlení na ulici Klimešova od
hasičky nahoru po křižovatku u okálů.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Zpráva finančního výboru z kontroly „Revitalizace VKP Loučky“.
Předsedkyně FV Bc. Pazderková předložila zápis z kontroly ze dne 27.2.2019. (Příloha č. 4)
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Zprávu finančního výboru z kontroly „Revitalizace
VKP Loučky“.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Informace z jednání Výboru pro otázky stavební a životního prostředí.
Předseda výboru VOSŽP Martin Piják přečetl zápis výboru ze dne 6.3.2019. (Příloha č. 5)
13. Pověření VOSŽP k projednání stavebních a investičních záměrů a jejich dopadů na
životní prostředí.
ZMČ Brno-Ořešín přistoupilo k hlasování o usnesení.
Usnesení: ZMČ pověřuje VOSŽP projednáním stavebních a investičních záměrů a jejich
dopadů na životní prostředí a život obce.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
14. Souhlas s uplatněním předkupního práva na pozemky ve vlastnictví České obce
sokolské.
Pan starosta informoval zastupitele. Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s uplatněním předkupního práva na pozemky parc.
č. 87/1, 487/2 a 489/1 v k. ú. Ořešín z úrovně města Brna.
ZMČ je připraveno jednat o výši spolufinancování této koupě.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

zdržel se: 0

15. Souhlas s podáním žádosti na SZIF.
K podání žádosti na dotaci údržby pozemků v Brně-Ořešíně je potřebný souhlas zastupitelů.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s podáním žádosti o dotace na SZIF na údržbu
pozemků SZIF a do RMB pro rok 2019.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
16. Dodatek č. 4 smlouvy Účelová komunikace Brno-Ořešín.
Pan starosta předložil Dodatek č. 4 smlouvy Účelová komunikace Brno-Ořešín s nezbytnými
úpravami ke kolaudaci. (Příloha č. 6)
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Dodatek č. 4 k SOD Účelová komunikace BrnoOřešín a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17.
Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
a) Zastupitelka Rejmanová předala požadavek na uveřejnění doplňující informace do
občasníku Horus. Pan starosta informoval, že šéfredaktorka odmítá v Horusu zveřejňovat
konfrontační a útočné příspěvky.
b) Zastupitelka Rejmanová se ohradila proti "Osobnímu vyjádření zastupitelky Pazderkové",
zejména proti tomu, že je ve vyjádření zmíněno, že zastupitelka Rejmanová posílá
nesmyslná udání. Zastupitelka Rejmanová citovala dva roky staré vyjádření kontrolního
orgánu k revitalizaci Horky. Dále se zastupitelka Rejmanová ohradila k tvrzení, že se
nezúčastňuje společenského života v obci, neboť od r. 2012 do r. 2016 organizovala
obecní jarmarky.
Zastupitelka Pazderková konstatovala, že udání paní Rejmanové nikdy nevyústilo
v postih obce, podivila se, že zastupitelka Rejmanová, ač se vymezuje jako ochránce
přírody, byla ochotná svými udáními paralyzovat revitalizaci Horky a zdůraznila, že
revitalizace Horky i Louček proběhla v posledním možném termínu, než by tyto lokality
přišly o jedinečnost, pro kterou byly vyhlášeny VKP.
c) Zastupitelka Rejmanová upozornila na neuklizený štěrk po zimní údržbě – reagovala
tajemnice. Úklid je domluven na konec března 2019.
d) Zastupitelka Rejmanová se zeptala, jak je to s rozhlasem – pan starosta ji informoval, že
je to již otázka dní. Firma slíbila realizaci v co nejbližší.
e) Zastupitelka Rejmanová upozornila na existenci černé skládky. Pan starosta jí poděkoval
a slíbil, že ihned zařídí její odklizení.
f)

Zastupitelka Rejmanová se domáhala pravidel pro uveřejňování příspěvků zastupitelů ve
vývěsce ZMČ Brno-Ořešín. Pan starosta konstatoval, že obec má web, kde jsou
zveřejňovány pouze informace pro občany, místní rozhlas slouží pouze ke zveřejňování
zpráv občanům Pak uvedl, že obec vydává občasník HORUS, kde paní Peringerová jako
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šéfredaktorka správně odmítá zveřejňovat útočné a hašteřivé příspěvky. Navíc má obec
facebookové stránky, kde může přispívat svobodně každý. Mazány by byly pouze
příspěvky vulgární nebo anonymní. Tuto platformu paní zastupitelka využívá hojně. Dále
má obec vývěsky. Na základě konzultace s právníkem MMB, se výrazně nedoporučuje
využívat úřední desky ke zveřejňování polemických a konfrontačních příspěvků. Vedle
toho má Strana zelených vývěsku, kde neustále útočí na zastupitelstvo a zastupitele.
Stejně tak do všech domácností roznáší občasník Ořešník, kde jsou opět pan starosta a
celé zastupitelstvo zesměšňováni a dehonestováni a dále mají web, kde jsou všechny
tyto urážky a útoky opět prezentovány. Ostatní zastupitelé tak nemají žádnou možnost se
bránit. Paní Rejmanová se domáhala stanoviska právního oddělení MMB.
g) Paní Rejmanová se dotázala na úpravu povrchu u tenisové stěny na hřišti. Pan starosta jí
odpověděl, že jde o jednu z priorit, a že i ona ví jaká je struktura rozpočtu a v roce 2019
na to nejsou prostředky. Mimořádně získané finanční prostředky jsou účelově vázány.
h) Zastupitelka Rejmanová se domáhala pravidelných termínů ZMČ Brno-Ořešín. Pan
starosta jí odpověděl, že ZMČ Brno-Ořešín se schází dle potřeby a ze zákona jej svolává
on. Stanovisko paní Rejmanové podpořila paní Johanisová. Ostatní zastupitelé se
diskuse nezúčastnili.
i)

Pan starosta informoval o kontrolním dni na VKP Loučky. Paní Rejmanová se
dotazovala, proč nebyla přizvána a dožadovala se přizvání na ostatní kontrolní dny.

Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová
Jednání skončilo v 19,10 hod.

Zápis ověřili:

Mgr. Jan Levíček …………………………

Bc. Libuše Pazderková…………………………Martin Piják...................................
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
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