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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
konaného dne 07.12.2022 v 17,00 hod.  

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Ořešín, U zvoničky 12/4, Brno 
 

Přítomni: Mgr. Jan Levíček, Ing. Leoš Kozohorský, Martin Braczek, DiS., Bc. Libuše Pazderková, 
Bc. Tomáš Peringer, RNDr. Mojmír Vlašín, Ing. Bc. Hana Rejmanová 
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 1 (od 18,15 hod.)  
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 zahájil zasedání a v úvodu složil slib člena ZMČ Brno-Ořešín pan místostarosta Martin 
Braczek. Průběh schůze nahrávali Ing. Rejmanová a Bc. Peringer. Následovala volba ověřovatelů zápisu. 
1) Volba ověřovatelů zápisu. 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu paní L. Pazderkovou pana T. Peringera. Paní zastupitelka 
Rejmanová navrhla pana Mojmíra Vlašína. 

a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o protinávrhu paní zastupitelky H. Rejmanové. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu pana zastupitele RNDr. M. Vlašína. 
Hlasování:        pro: 2     proti: 0     zdržel se: 5 
Usnesení č. 1a nebylo schváleno. 

b) Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu na oba ověřovatele jednotlivě. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatelku zápisu Bc. Libuši Pazderkovou. 
Hlasování:        pro: 4     proti: 0       zdržel se: 3 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Tomáše Peringera. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0       zdržel se: 1 
Usnesení č. 1c bylo schváleno. 
 

2) Schválení programu jednání. 
Předsedající předložil změnu v programu s novými body. Zastupitelé navrhli vložit tyto body: 
Ing. Kozohorský „Programové priority strany zelených na období roků 2022-2026“, Mgr. Levíček  
„Veřejné osvětlení podél VKP Loučky – žádost občanů MČ Brno-Jehnice“, „Žádost o souhlasné 
stanovisko – zahrnutí pozemku parc. č. 1193 k.ú. Jehnice do VKP U Skale“ a „Poplatek za pronájem 
tenisových kurtů hřiště Klimešova“ a M. Braczek „Vylévání odpadů do dešťové kanalizace. 

a) Nejprve se hlasovalo o vložených bodech programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení 5 bodů programu. 
Hlasování:        pro: 5  proti: 1      zdržel se: 1 
Usnesení č. 2a bylo schváleno.  

b) Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 2. zasedání ZMČ Brno-Ořešín. 
Hlasování:        pro: 5  proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 2b bylo schváleno. 
 

Program zasedání: 
1. Volba ověřovatelů zápisu, složení slibu člena ZMČ Brno-Ořešín.  
2. Schválení programu. 
3. Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
4. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
5. Rozpočtové opatření č. 4/2022. 
6. Jednací řád. 
7. Volba členů Výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 
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8. Obecně závazná vyhláška (OZV) - vyhlášení nočního klidu. 
9. Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Brno-Ořešín). 
10. Souhlasy s podáním žádostí na dotace pro rok 2023 (JSDH a jednotná platba – SZIF). 
11. Žádosti o finanční příspěvek na činnost pobočky KJM, JSDH, TJ Sokol Ořešín na rok 2023. 
12. Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2023. 
13. Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb – zimní údržba. 
14. Žádost ke zřízení služebnosti pro přípojku NN, parc. č. 170/7. 
15. Žádost o souhlas se změnou územního plánu na parc. č. 401/16.  
16. Programové priority strany zelených na období roků 2022 až 2026. 
17. Veřejné osvětlení podél VKP Loučky – žádosti občanů MČ Brno-Jehnice. 
18. Žádost o souhlasné stanovisko – zahrnutí pozemku parc . č. 1193 k.ú. Jehnice do VKP U Skale.  
19. Vylévání odpadů do dešťové kanalizace.  
20. Poplatek za pronájem tenisových kurtů hřiště Klimešova.  
21. Připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.                                            
22. Různé. 
 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů – bez připomínek. 
4) Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
a) Změna umístění kontejneru na textil: po konzultaci se stavebním úřadem pan starosta předložil 

návrh na usazení kontejneru na konečné autobusu před čekárnou, kde je zpevněná plocha. Po 

diskusi navrhl, aby úřad MČ Brno-Ořešín zařídil jeho přemístění. 

b) Změna pověřence pro ochranu osobních údajů: Pan starosta upřesnil, že v souladu s ust. článku 14 

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

pozdějších vyhlášek, zabezpečuje povinnosti pověřence při výkonu své činnosti úřad městské části 

a úhrada za tuto službu je v MČ Brno-Ořešín přiměřená a změna by nevedla k úspoře. 

5) Rozpočtové opatření č. 4/2022. 
Tajemnice ÚMČ Brno-Ořešín předložila Rozpočtové opatření č. 4/2022 (příloha č. 1). 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2022. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6) Jednací řád. 
Pan starosta navrhl v Jednacím řádu u článku 11 vypustit body č. 3 a 4, jenž nejsou podle zákona, 
neboť jednání výborů jsou neveřejná. Nesouhlasil pan zastupitel Vlašín. Uvedl, že o to více jej to 
povede k podávání podnětů a požadavků podle Zák. č. 106/1999 Sb., Zákona o svobodném přístupu 
k informacím. Místostarosta Kozohorský upozornil, že kontroly hospodaření provádí nezávislý 
auditor a kontrol je na úřadu dostatečné množství a nejsou nutné kontroly politického charakteru. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vypuštění bodů č. 3 a 4. z článku 11 Jednacího řádu (příloha 
č. 2). 
Hlasování:        pro: 5  proti: 2    zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7) Volba členů Výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 
Pan starosta předložil jména 11 přihlášených členů VOSŽP a pan Vlašín trval na lichém počtu členů 
včetně předsedy. Pan starosta upozornil, že se dále mohou hlásit zájemci z obce, že výbor má 
pouze poradní hlas a předložil seznam 10 členů, 11. je předseda. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jmenovitý seznam 10 členů výboru (uvedeni na webu MČ 
Brno-Ořešín). 
Hlasování:        pro: 5     proti: 1     zdržel se: 1 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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8) Obecně závazná vyhláška (OZV) - vyhlášení nočního klidu. 
Do obecně závazné vyhlášky SMB – vyhlášení nočního klidu na rok 2023 byly navrženy následující 
termíny akcí vymezené na území k.ú. Ořešín a k.ú. Jehnice. 

Vyhláška o nočním klidu 2023 v MČ Brno-Ořešín 

Stanovené případy 

 

Termín  

v noci z–na 

Vymezení doby 
nočního klidu 

Určené území, na kterém je 
doba nočního klidu 
vymezena odlišně od 
zákonné úpravy 

Slavnosti ořešínského léta 17.6.–18.6.2023 
18.6.–19.6.2023 

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 30.6.–1.7. 2023 od 2:00 do 6:00 hod. území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Tradiční svatováclavské hody 
v Ořešíně 

23.9.–24.9. 2023 
24.9.–25.9. 2023 

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

území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí vymezení nočního klidu na rok 2023 v k.ú. Ořešín a v 
k.ú. Jehnice (tabulka). 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

9) Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Brno-Ořešín). 
Pan starosta předložil smlouvu na rok 2023 za obdobných podmínek jako byla předchozí. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti mezi MČ 
Brno Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Ořešín na rok 2023 (příloha č. 3). 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

10) Souhlasy s podáním žádostí na dotace pro rok 2023 (JSDH a jednotná platba – 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 2023 na neinvestiční transfer u Jihomoravského kraje na pořízení 
věcných prostředků. 
Hlasování: pro: 6  proti:0  zdržel se: 1 
Usnesení č. 10a bylo schváleno. 

b) Druhá předložená žádost je dotace na Jednotnou platbu na plochu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti o dotaci na Jednotnou platbu na plochu 
(SAPS) v roce 2023 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: 1 
Usnesení č. 10b bylo schváleno. 

 
11) Žádosti o finanční příspěvek na činnost pobočky KJM, JSDH, TJ Sokol Ořešín na rok 2023. 

Pro rok 2023 byly předloženy 3 žádosti o finanční příspěvek na provozní náklady a odměny pro děti 
na činnost spolků KJM, JSDH, TJ Sokol Ořešín na rok 2023. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje navržené příspěvky na činnost spolků v roce 2023. Pro 
pobočku KJM 10 tis. Kč, pro JSDH Brno-Ořešín 25 tis. Kč a TJ Sokol Brno-Ořešín 15 tis. Kč. 
Hlasování:        pro: 6     proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

12) Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2023. 
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Pan starosta popsal jednotlivé položky v návrhu rozpočtu (zveřejněného od 22.11.2022 na úřední 
desce) a po krátké rozpravě se přistoupilo k hlasování (příloha č. 4). 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje předložený rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2023. 
Hlasování:  pro: 5     proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

13) Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb – zimní údržba. 
Pan starosta informoval o návrhu navýšit sazby za zimní údržbu o 15 % poskytovatelem služeb 
z důvodu nárůstu cenové hladiny pohonných hmot, materiálů i služeb. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb s navýšením 
sazebníku o 15 % (příloha č. 5). 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

14) Žádost ke zřízení služebnosti pro přípojku NN, parc. č. 170/7. 
Pan starosta předložil Žádost ke zřízení služebnosti pro přípojku NN, parc. č. 170/7 z ulice Drozdí. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Žádost ke zřízení služebnosti pro přípojku NN, parc. č. 170/7. 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

15) Žádost o souhlas se změnou územního plánu na parc. č. 401/16.  
Pan starosta popsal situaci a upozornil na několik momentů spojených s touto změnou ÚP. 
V diskusi vystoupil i místostarosta Braczek s tím, že další zahušťování dopravy na ulici Jasná je velmi 
problematické a označil průjezdnost za rizikovou.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s Žádostí o souhlas se změnou územního plánu na parc. 
č. 401/16.  
Hlasování:        pro: 0     proti: 6      zdržel se: 1 
Usnesení č. 15 nebylo schváleno. 
 

16) Programové priority strany zelených na období roků 2022 až 2026. 
K navrženému bodu se vyhradila paní zastupitelka Rejmanová, že se coby zástupci opoziční strany 
nemohli předem připravit, když je bod vložen až na dnešním jednání ZMČ Brno-Ořešín. Pan 
místostarosta Kozohorský se vyjádřil, že po minulém ZMČ očekával, že Strana zelených předloží 
návrh, co konkrétně po volbách chtějí realizovat, ale v zásadě programový plán nemají. Pan Vlašín 
odkázal na časopis Zelených, kde si program všichni mohli přečíst. Paní Rejmanová se připojila, že 
má špatné zkušenosti, že vše, co na předchozích ZMČ předkládala, bylo zamítnuto. Pan starosta 
návrhy označil jako nerealizovatelné a zaznamenal, že Zelení si zařadili do programu např. 2x ročně 
posekat Horku, čehož se mohou aktivně ujmout a finance za pokos Horky tak bude obec moci 
použít na údržbu jiných ploch. Zastupitelé předpokládali, že programové priority zástupci Strany 
zelených znají, když s nimi vstupovali do voleb.  
 

17) Veřejné osvětlení podél VKP Loučky – žádosti občanů MČ Brno-Jehnice. 
Na pana starostu se obracejí lidé z Jehnic, zda by inicioval zavedení veřejného osvětlení podél VKP 
Loučky s veřejnou komunikací, patřící do k.ú. Ořešín. Společným podáním i se zastupiteli MČ Brno-
Jehnice by mohlo dojít ke kladnému výsledku. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín žádá ZMČ Brno-Jehnice o souhlasné stanovisko s podáním žádosti o 
zavedení veřejného osvětlení podél VKP Loučky s rozdělením nákladů po 50 % pro každou MČ. 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0     zdržel se: 2 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 

18) Žádost o souhlasné stanovisko – zahrnutí pozemku parc. č. 1193 k.ú. Jehnice do VKP U Skale.  
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Pan starosta uvedl záměr připojit část pozemku parc . č. 1193 k.ú. Jehnice do VKP U Skale. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín žádá o souhlasné stanovisko ZMČ Brno-Jehnice zahrnout pozemek 
parc. č. 1193 k.ú. Jehnice do VKP U Skale.  
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 
 

19) Vylévání odpadů do dešťové kanalizace. 
Pan místostarosta M. Braczek apeloval na vylévání závadného odpadu do dešťové kanalizace, kdy 
z výpusti teče mléčná mydlinková tekutina a navíc 13. listopadu zde dotekla sytě červená tekutina. 
Do Rakovce teče dešťovka z téměř 2/3 Ořešín a v budoucnu by znečistila i vodu u připravovaného 
vodního díla. Informace bude zveřejněna v časopise, na webu, na FB. M. Braczek navrhuje 
zbudování vsakovačky. Pan Vlašín zmínil, že nelze realizovat čistírnu odpadních vod, pokud voda 
stále neteče.  
 

20) Poplatek za pronájem tenisových kurtů hřiště Klimešova.  
Na návrh správce hřiště pan starosta předložil změnu ve výši poplatků na tenisovém hřišti při ulici 
Klimešova, a to za pronájem kurtů cena 1 vstupu: 200 Kč/hod. K tomu se připojil Ing. Kozohorský, 
že vzhledem k nákladům elektrické energie navrhuje hradit ve večerních hodinách s osvětlením 
400 Kč/hod. Sezónní pronájem duben-říjen 2023: 2000 Kč/1 hod.; 4000 Kč/2 hod. 
Nejprve se hlasovalo o protinávrhu pana Vlašína – ve večerních hodinách hradit poplatek 200 Kč + 
800 Kč za osvětlení.  

a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje zvýšení poplatku za pronájem tenisového hřiště za 1 vstup 

200 Kč/hod. a s osvětlením 200+800 Kč/hod. 

Hlasování:        pro: 1  proti: 4       zdržel se: 2 

Usnesení č. 20a nebylo schváleno. 
Poté se hlasovalo o návrhu Ing. Kozohorského. 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje zvýšení poplatku za pronájem tenisového hřiště za 1 vstup 

200 Kč/hod. bez osvětlení a 400 Kč s osvětlením.  

Hlasování:        pro: 4  proti: 0      zdržel se: 3 
Usnesení č. 20b bylo schváleno.  

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje zvýšení poplatku za sezonní vstup 2000 Kč/1 hod týdně; 4000 
Kč/2 hod. týdně 
Hlasování:        pro: 5  proti: 0      zdržel se: 2 
Usnesení č. 20c bylo schváleno.  

                                     
21) Připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
a) Pan starosta přítomné pozval na 18.12.2022 na vánoční punč před úřadem. Od 17,00 hod. vystoupí 

děti MŠ Oříšek Brno a požehnání vykoná řečkovický farář. Hasiči, sokolové, paní zastupitelka 
Pazderková a pan starosta připraví punč zdarma a sestry xxxxxx budou prodávat vlastní vyrobené 
svíčky a výtěžek věnují popáleninovému centru v Brně.  
Na 7.1.2023 se připravuje bazar se sportovním oblečením zejména pro děti (akce bude od 10,00 
hod. v zasedací místnosti MČ Brno-Ořešín). 

b) Tajemnice předložila 2 přihlášky občanů do kontrolního výboru. Bod bude ponechán na příští ZMČ 
Brno-Ořešín. 

c) Pan Vlašín se zasadil o opravu protékající střechy na konečné zastávky autobusu, patřící 
Dopravnímu podniku města Brna a je ochoten čekárnu znovu natřít, pokud mu z DPmB poskytnou 
barvy. Pan starosta jen doplnil, že před 4 lety slíbil ředitel DPmB, že dojde k úplné rekonstrukci 
zastávky, ale vzhledem k okrajovému zájmu k realizaci nedošlo. 

d) Pan zastupitel Vlašín požádal ÚMČ Brno-Ořešín, aby z důvodu nejasnosti ohledně konečného 
vlastníka nejednal s firmou E.G. Property, která provozuje své aktivity také na Ořešíně. Dále 
požádal ÚMČ, aby oznámil příslušným orgánům, že firma nesplnila svoji povinnost uvést 
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v zákonné lhůtě koncového vlastníka. Pan zastupitel Vlašín se obrátil na starostu, aby veřejně 
deklaroval, zdali jsou jeho příbuzní zastoupení v orgánech firmy E.G. Property a.s. a na to mu pan 
starosta odpověděl, že NE!  

e) Paní Rejmanová očekává větší zapojení občanů do rekonstrukce Návsi, žádá veřejné setkání. Pan 
starosta oponoval, že setkání v minulosti nevedlo k úspěchu, protože návrhy občanů byly 
rozporuplné a mnohdy nerealizovatelné, přestože zastupitelstvo předložilo architektovi 5 
základních požadavků. Pan Peringer podpořil návrh starosty vybrat 2 varianty (podle posledního 
návrhu Ing. xxxxxxxx a nově připravovanou Ing. xxxxxxx) a ty nabídnout obyvatelům s možností 
nechat je hlasovat prostřednictvím připravovaného projektu s elektronickým hlasováním. Paní 
Rejmanová nesouhlasila s počtem už projektovaných návrhů, kterých je mnoho, a trvala na setkání 
s veřejností, což podpořil i pan Vlašín, který doporučil facilitátora, který by smírnou cestou řídil 
názory občanů a odsoudil zastupitele, že škatulkují lidi a předjímají jejich názory. Ing. Kozohorský 
poznamenal, že facilitátor není ideálním řešením a přiklonil se k nové platformě zastupitele 
Peringera, kde se může vyjádřit větší počet obyvatel než prostřednictvím veřejné schůze.  

f) Paní Rejmanová a pan Vlašín dále slovně napadli starostu a ÚMČ ohledně revitalizace Horky. Paní 
Pazderková se vymezila proti panu Vlašínovi tím, že se pan Vlašín snažil zmařit revitalizaci Horky a 
z úrovně bývalé funkce na MMB hlasoval proti poskytnutí dotací na její dokončení. Paní 
Rejmanová obvinila starostu z dotačního podvodu a chybných kroků, načež se zvedli 4 zastupitelé 
a odmítli již naslouchat útokům, nemajícím nic společného s projednávanými body a oznámili že 
odcházejí. Jelikož počet zastupitelů klesl pod usnášení schopnou většinu, starosta ukončil jednání. 

 
Jednání bylo přerušeno 7.12.2022 v 19,20 hod.  
Pokračování zasedání 16.1.2023 
Hosté 16.1.2023: 3 a 1 (od 17,45 hod.) 
 
Pan starosta zahájil zasedání poděkováním p. Rejmanové za upozornění, že klesne-li počet zastupitelů 
pod usnášení schopnou většinu, má se do 15 dnů pokračovat a rovnou navázal bodem 21 g).  
 
21)  - pokračování. Připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
g) Paní zastupitelka Rejmanová navrhla, aby se sešel Výbor pro otázky stavební a životního prostředí 

za účelem vytipování míst na náměstí před úřadem kde by mohly být vysazeny nové stromy. Pan 
zastupitel Vlašín navrhl 2–6 stromů. Pan starosta připomenul, že výsadba keřů a rostlin před 
úřadem byla odsouhlasena zastupitelstvem a nedávno realizovaná podle projektu zahradního 
architekta. K tomu paní Pazderková vyjmenovala všechny rostliny, které zde ještě do 2 let 
rozkvetou, dorostou (keře do výšky 2 až 4 m) a zahustí plochu zeleně; jedno volné místo zůstává 
pro každoroční instalaci vánočního stromu. Předseda VOSŽP Martin Braczek s členy výboru návrh 
paní Rejmanové a pana Vlašína projedná. 

h) Paní Rejmanová se dotázala na jméno právníka zastupujícího MČ Brno-Ořešín, který měl být 
přítomen obhlídce pozemku pana xxxxx. Pan starosta sdělil, že se jedná o Mgr. xxxxxxxx a doplnil, 
že po konzultaci s ním a se stavebním úřadem nebylo žádoucí, aby se kontrolní obhlídky zúčastnil, 
neboť hrozilo, že pan xxxxxx by je nemusel vpustit na pozemek. Pan Vlašín vznesl dotaz, zda 
právník může poskytovat právní rady i ostatním zastupitelům při výkonu zastupitelské činnosti. 
Pan starosta sdělil, že individuální konzultace nejsou v možnostech obecního rozpočtu, nicméně 
v případě potřeby je možné kontaktovat ÚMČ a na právní konzultaci se domluvit. 

i) Paní zastupitelka Rejmanová se odvolávala na občana, který si po ní žádá odpovědi na otázky: Proč 
jste volila pana starostu s nejmenším počtem volebních hlasů? Proč jste nevolila za starostu pana 
Braczka? Pan zastupitel Kozohorský připomenul, že tyto záležitosti se probírali na 1. ustavujícím 
zasedání ZMČ a paní zastupitelka Pazderková zopakovala, že funkce starosty je náročná a 
zodpovědná a volba padla na zkušeného starostu. Nový člen zastupitelstva potřebné zkušenosti 
během volebního období získá. 
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22) Různé. 
a) Pan starosta navrhl projednat pro stavební úřad dvě záležitosti. Pan zastupitel Vlašín se ohradil, že 

nedostal materiály předem a vyjádřil názor, že v bodu Různé by se neměla schvalovat usnesení. 
K tomu se připojila paní zastupitelka Rejmanová. Pan starosta zdůraznil, že jde o nekonfliktní 
žádosti a je vhodné vyjít občanům vstříc. Zastupitelům poskytl k nahlédnutí kompletní žádosti 
včetně grafických příloh s katastrální mapou a navrhl usnesení.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s přípojkou NN v ulici Drozdí pro budoucí rodinný dům na 
pozemku parc. č. 170/9, k.ú. Ořešín (xxxxx). 
Hlasování:          pro: 4                    proti: 0                zdržel se: 1          nehlasoval: 2 
Usnesení č. 22a bylo schváleno. 

b) Poté se hlasovalo o návrhu dispozice s majetkem města. Pan starosta sdělil, že jde o úzký pozemek 
mezi chodníkem a stavbou RD. Jelikož se jedná o věc týkající se rodiny, pan místostarosta 
Kozohorský před hlasováním deklaroval střet zájmů.   
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s návrhem dispozice s majetkem města Brna, odkoupením 
pozemku par. č. 196 o velikosti 58 m2 (xxxxx). 
Hlasování:         pro: 4                    proti: 0                zdržel se: 1          nehlasoval: 2 
Usnesení č. 22b bylo schváleno. 

c) Pan starosta vyjádřil prosbu, aby si na příští jednání zastupitelé připravili náměty pro „Cíle 
územního plánu MČ Brno-Ořešín“, aby obě zvolená uskupení našla průměty svých návrhů, 
případně část s odlišnými náměty. Do 2 let se má schvalovat nový ÚP a proběhnou k němu dvě 
veřejná projednání. 

 
Pan starosta jednání ukončil. 
 
 
Jednání skončilo v 18,00 hod. 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
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Mgr. Jan Levíček ………………………………………. 
starosta MČ Brno-Ořešín 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková…………………………………..            
ověřovatelka 
 
 
 
 
Bc. Tomáš Peringer.............................................  
ověřovatel 
 
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
 


