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Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 20.05.2020 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 (příchod 17,17hod.), 
CSc., Bc. Libuše Pazderková, MVDr. Vít Suchý, Martin Piják, Ing. Hana Rejmanová 
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 na úvod všechny přivítal a zeptal se, zda zastupitelé a přítomná veřejnost 
souhlasí s nahráváním p. zastupitelkou Rejmanovou. 
Nesouhlasili: J. Levíček, L. Kozohorský, L. Pazderková, V. Kalinová, M. Piják, F. Foret 
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 M. Pijáka a paní L. Pazderkovou. Paní 
zastupitelka Rejmanová se navrhla samu sebe jako ověřovatelku. 

a) Pan starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu zastupitelky H. Rejmanové. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu H. Rejmanovou. 
Hlasování:       pro: 2    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 M. Pijáka 
Hlasování:       pro: 4    proti: 1       zdržel se: 1 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 
 
2. Schválení programu. 
a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o zařazení 4 bodů do programu, navržených paní 

zastupitelkou Rejmanovou. Odůvodnění nezařazení bodů bylo součástí již navrženého 
programu. 

1.) Svolání veřejné schůze k představení studie návsi a sběru připomínek od občanů. 
2.) Zahájení činností nutných k vybudování schodů na Ronovské. 
3.) Vyčlenění 0,5 % z obecního rozpočtu na participativní rozpočet. 
4.) Využití staré knihovny/úřadu pro veřejnost. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zařazením čtyř bodů do programu ZMČ Brno-
Ořešín, navržených paní zastupitelkou Rejmanovou.  
Hlasování:       pro: 2    proti: 0       zdržel se: 4 
Usnesení č. 2a) nebylo schváleno. 
 
b) Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 7. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, předložený 
starostou Mgr. Janem Levíčkem. 
Hlasování:        pro: 5    proti: 0       zdržel se: 1 
Usnesení č. 2e) bylo schváleno. 
 
Program zasedání: 
1) Volba ověřovatelů zápisu. 
2) Schválení programu. 
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3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
4) Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
5) Rozpočtové opatření č. 1/2020. 
6) OZV - Statut města Brna, změna návrhu o místních poplatcích, o pohybu psů, 

užívání alkoholu na veřejných prostranstvích. 
7) Renovace hřiště a tenisové stěny - informace. 
8) Schválení závěrečného účtu za rok 2019, zpráva auditora za rok 2019. 
9) Schválení účetní závěrky za rok 2019 - MŠ Oříšek Brno. 
10) TJ Sokol Brno-Ořešín. 
11) Úprava plochy u hasičky - informace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
12) Informace k vyřízení stížností a udání na obec, podaných zastupitelkou MČ Brno-

Ořešín. 
13) Změna přednosti v jízdě na křižovatce Gromešova a Jandáskova. 
14) Dovoz ornice firmou IMPERA, spol. s.r.o. 
15) Sadové úpravy Ronovská (stavební práce a sadové úpravy) - informace. 
16) Sadové úpravy před ÚMČ Brno-Ořešín - informace. 
17) Dodatky č. 1 Smluv o dílo pro výstavbu přístřešku se sociálním zařízením. 
18) Stanovisko ZMČ Brno-Ořešín k novému územnímu plánu města Brna.  
19) Slavnosti Ořešínské léto - zrušení konání akce. 
20) Odsouhlasení standardy obce k 745. výročí obce. 
21) Výstupy ze zápisů Výboru pro otázky stavební a životního prostředí - 13.3.2020, 

18.5.2020. 
22) Veřejné osvětlení Loučky.  
23) Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů.  
a) Návrh, aby byly na webu dostupné kontaktní telefony a e-maily na zastupitele: Toto téma 

ZMČ Brno-Ořešín již řešilo. Pan starosta zopakoval, že lidé mohou využívat kontaktů 

úřadu i na něj, všem ostatním zastupitelům budou dotazy občanů ihned předány. Paní 

zastupitelka Rejmanová požaduje, aby kontakt na ni byl na internetu uveden. Úřad 

prověří, za jakých podmínek je to možné.   

b) K návrhu, aby se sešla veřejná schůze ke studii návsi, pan starosta konstatoval, že 

studie není hotová a že nedošlo ze strany zastupitelů k jejímu odsouhlasení. 

4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín. 
a) Náhradní výsadba 5 stromů v MČ Brno-Ořešín byla provedena na ulici Drozdí a 

v piknikovém parku. Všechny snímky jsou k dispozici na facebooku. Paní zastupitelka 
Rejmanová si vyžádala seznam povinné výsadby stromů znovu zaslat e-mailem od 
tajemnice Kalinové. (Příchod pana zastupitele Foreta v 17,17 hod.) 

b) Na projektu Návsi se pokračuje, pan architekt zapracoval připomínky VOSŽP a pan 

starosta přečetl komentář architekta projektu:  

− podzemní kontejnerová stání na návsi jsou řešena – projekt je zadán,  

− vyřešit lépe napojení cesty z ulice Tihůvka přes náměstí k zastávce MHD (rozšíření) - 

navrhované napojení cesty z ulice Tihůvka by narazilo na odpor Policie ČR,  

− architekt znovu zpracuje návrh pomníku,  

− varianty květin a dřevin budou dle požadavku obsaženy v projektu,  

− pergola bude dle požadavku zjednodušena.  

c) Paní zastupitelka Pazderková sondovala zájem seniorů o možné výlety. Uvedla počty 

zájemců k jednotlivým návrhům, které seniorům nabídla. Plánované výlety s klubem 

seniorů byly z důvodu nouzových opatření na jaře pozastaveny. 

d) Pan starosta popsal situaci oprav silnice od hasičky po okály na ulici Klimešova. 
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K developerskému záměru na ulici Odlehlá pan starosta informoval o vyjádřeních 
odvolacích orgánů. Odvolací orgány daly argumentům vznesených městskou částí Brno-
Ořešín za pravdu a konstatovaly, že: 

− Není možné tvrdit, že se po navrhované přestavbě bude stále jednat o rodinný dům, 
když se bude jednat o bytový dům. 

− Není možné tvrdit, že třípatrový dům odpovídá charakteru lokality. 

− Není možné účelově rozdělit pozemek a tvrdit že se jedná o dva samostatné projekty-
záměry musí být posuzovány společně. 

− Není možné, aby plánovaná výstavba nerespektovala regulativy vyplývající 
z územního plánu pro stabilizovanou plochu. 

 
5. Rozpočtové opatření č. 1/2020. 

Tajemnice Kalinová krátce okomentovala Rozpočtové opatření č. 1/2020 a po krátké diskusi 

bylo přijato usnesení (Příloha č. 1). 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

6. OZV - Statut města Brna, změna návrhu o místních poplatcích, o pohybu psů, 

užívání alkoholu na veřejných prostranstvích. 

Pan starosta Levíček předložil k projednání čtyři novely znění obecně závazných vyhlášek a 

dal o nich jednotlivě hlasovat: 

a) Návrh obecně závazné vyhlášky SMB č. 20/2021, která se doplňuje a mění. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s navrhovanou změnou obecně závazné vyhlášky 
SMB č. 20/2021, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek. 
Hlasování:       pro:  7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6a bylo schváleno. 
 

b) Návrh obecně závazné vyhlášky SMB č. 17/2019, o místních poplatcích, která se 

doplňuje a mění. 

Pan starosta předložil návrh změny sazby poplatku ze psů v Kč za rok – příloha č. 1 OZV 

č. 17/2019. Tajemnice Kalinová připomněla, že od 1.1.2020 platí snížená základní sazba 

poplatků ze psů ve výši 200 Kč pouze na držitele psa – občana staršího 65 let. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s novelou obecně závazné vyhlášky SMB 
č. 17/2019, účinnou od 1.1.2020 ve znění pozdějších vyhlášek. 
ZMČ Brno-Ořešín stanovuje nově ke dni 1.1.2021 sazbu poplatku ze psů, a to za 
druhého a každého dalšího psa ve výši 500 Kč (základní sazba 300 Kč za prvního psa 
zůstává). U osob, které dosáhli věku 65 let snížená základní sazba 200 Kč (300 Kč za 
druhého a dalšího psa) zůstávají v platnosti. 
Hlasování:       pro:  7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6b bylo schváleno. 
 

c) Obecně závazná vyhláška č.    /2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů. 

Pan starosta předložil návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.    

/2020, o pravidlech pro pohyb psů. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s novelou č.    /2020, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb 

psů. 

Hlasování:       pro: 7       proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6c bylo schváleno. 
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d) Návrh obecně závazné vyhlášky SMB č.5/2010, o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích. 

Pan starosta předložil návrh novely OZV SMB č.5/2010, o zákazu požívání alkoholu na 

veřejných prostranstvích, kterou MČ Brno-Ořešín nestanovuje. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s navrhovanou novelou OZV SMB č.5/2010, 

o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení 

veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek. 

Hlasování:       pro: 7       proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 6d bylo schváleno. 
 
7. Renovace hřiště a tenisové stěny - informace. 
Pan starosta seznámil přítomné s chystanými úpravami na hřišti Klimešova - renovace 
stávajícího povrchu a vybudování nového povrchu u tenisové stěny. 
 
8. Schválení závěrečného účtu za rok 2019, zpráva auditora za rok 2019. 
Závěrečný účet MČ Brno-Ořešín za rok 2019 a Zpráva auditora za rok 2019 byly vyvěšeny 
na úřední desce; všichni byly seznámeni s jejich zněními a po krátké diskusi bylo přijato 
usnesení (Schválený závěrečný účet je vyvěšen na ÚD MČ Brno-Ořešín). 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schválilo Závěrečný účet MČ Brno-Ořešín za rok 2019 a 

Zprávu auditora za rok 2019. 

Hlasování:       pro: 7       proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
9. Schválení účetní závěrky za rok 2019 - MŠ Oříšek Brno. 
Pan místostarosta Kozohorský komentoval kladné výsledky hospodaření MŠ Oříšek Brno za 
rok 2019 a navrhl odsouhlasit usnesení. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schválilo Účetní závěrku MŠ Oříšek Brno za rok 2019. 

Hlasování:       pro: 7       proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
10. TJ Sokol Brno-Ořešín. 
Pan starosta přítomné seznámil s vývojem odkupu pozemků. Na základě geodetického 

zaměření lokality byl vytvořen návrh, který projedná předseda TJ Sokol s příslušnými orgány. 

Pan místostarosta Kozohorský zajistil nacenění pozemků ve vlastnictví České obce 

sokolské. Pan starosta se pokusí na koupi pozemků p.č. 487/1 a 487/2 v k.ú. Ořešín od ČOS 

získat finanční prostředky z MMB. TJ Sokol projedná možnost odprodeje pozemku p.č. 804/1 

v k.ú. Jehnice pro MČ Brno-Ořešín. Za finanční prostředky z odprodeje by TJ Sokol 

zakoupila pozemek p.č. 489/1 v k.ú. Ořešín od ČOS. 

 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s projektem a pověřuje starostu dalším jednáním. 

Hlasování:       pro: 7       proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
11. Úprava plochy u hasičky - informace  

Pan starosta přítomné seznámil s realizací projektu vydláždění plochy u hasičské zbrojnice 

z důvodu zpřístupnění defibrilátoru veřejnosti a z důvodu parkování hasičského vozu. 

 

12. Informace k vyřízení stížností a udání na obec, podaných zastupitelkou MČ Brno-
Ořešín. 

Pan starosta shrnul stanoviska právního oddělení organizačního odboru MMB ke třem 
podáním paní Rejmanové: 
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a) Povinnost zveřejňovat jakékoli návrhy na zařazení do programu ZMČ Brno-Ořešín, 
a to i v případě, že dané navržené body jsou zcela nesmyslné a nesplňují základní 
parametry požadované Jednacím řádem ZMČ Brno-Ořešín, článek 4, bod 3. 

b) Z právního rozboru odpovědi vyplynulo, že paní Rejmanová nemá právo se obracet 
na jednotlivé zastupitele se svými dotazy/interpelacemi. Zastupitelé mají povinnost 
předpokládat, že pokud se na ně obrací jako na zastupitele a oni jsou zároveň 
předsedy výborů, že se na ně obrací jako na předsedy výborů. V tomto případě mají 
povinnost do 30 dnů reagovat, a to alespoň způsobem, že předložený dotaz berou na 
vědomí. Pan starosta, i když se na něj zastupitelka obrátí jako na zastupitele má 
povinnost reagovat vždy. 

c) OO MMB konstatoval, že ÚMČ Brno-Ořešín postupoval správně a nedopustil se 
žádného pochybení, když informoval veřejnost o přítomnosti poslanců Parlamentu 
ČR a jejich setkání s občany.  

K celému z řad veřejnosti zazněla výzva směřovaná paní zastupitelce Rejmanové: 
„Největším přínosem by bylo, kdybyste se vzdala funkce.“ 
             
13. Změna přednosti v jízdě na křižovatce Gromešova a Jandáskova. 

Po krátké diskusi bylo přijato následující usnesení. 
 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se změnou přednosti v jízdě na křižovatce 
Gromešova Jandáskova a to tak, že propojení ulic Gromešova Jandáskova bude jako 
hlavní silnice (komunikace z Jandáskovy na Gromešovu doleva). 
Hlasování:       pro:6       proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

14. Dovoz ornice firmou IMPERA, spol. s.r.o. 
Pan starosta informoval o jednáních s Odborem vodního a lesního hospodářství MMB 
a se společností Impera, s.r.o. ohledně uložení ornice na pozemcích parc. čísel 419/11, 
416/5 a 416/6 v k.ú. Ořešín. 
 

15. Sadové úpravy Ronovská (stavební práce a sadové úpravy) - informace. 
Pan starosta informoval o pokračování prací na projektu revitalizace zeleně na ulici 

Ronovská. 

16. Sadové úpravy před ÚMČ Brno-Ořešín - informace.  
Pan starosta informoval o pokračování projektu, termínu realizace oplocení a výsadby 
zeleně.   
 

17. Dodatky č. 1 Smluv o dílo pro výstavbu přístřešku se sociálním zařízením. 
Pan starosta vysvětlil důvody (zpoždění dovozu komponent ze zahraničí) prodloužení 
termínu realizace výstavby přístřešku se sociálním zařízením s firmami: Rostislav 
Černoch, Radim Urbánek, Aziro, s.r.o. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje tři Dodatky č. 1 Smluv o dílo s prodloužením lhůt 
do 30.6.2020 na ukončení přístřešku k sociálnímu zařízení u hřiště Klimešova. 
Hlasování:       pro: 7      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

 
18. Stanovisko ZMČ Brno-Ořešín k novému územnímu plánu města Brna.  
 
Po diskusi byla přijata následující usnesení. 
a. Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín nesouhlasí v části Konkrétní připomínky k návrhu ÚP 

s článkem 4 bod b) a c) (Příloha č. 2).  
Hlasování:       pro: 4    proti: 1      zdržel se: 2 
Usnesení č. 17a. bylo schváleno. 
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b. Paní zastupitelka Rejmanová navrhla zrušit celou plochu V/v1, ve které se nachází MŠ 
Oříšek Brno.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín žádá zrušení funkční plochy V/v1 při ulici Drozdí. 
Hlasování:       pro: 1    proti: 4     zdržel se: 2 
Usnesení č. 17b. nebylo schváleno. 

c. Paní zastupitelka Rejmanová předložila návrh, aby v územním plánu byly zrušeny 
všechny rozvojové plochy (Or-1, Or-2, Or-3 a Or-4) a byla umožněna výstavba pouze 
v prolukách.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zrušením všech rozvojových ploch na Ořešíně. 
Hlasování:       pro: 1    proti: 4     zdržel se: 2 
Usnesení č. 17c. nebylo schváleno. 

d. ZMČ Brno-Ořešín požaduje, aby byl v návrhu ÚP ve stabilizovaných plochách pro 
rodinné domy explicitně ukotven zákaz výstavby v druhých řadách. Dále aby bylo řešeno 
parkování – doprava v klidu pro návštěvníky vymezením ploch a koridorů pro 
odstavování vozidel rekreantů, dále aby byly v území zachovány plochy občanské 
vybavenosti, obchodu a služeb. Dále aby byly doplněny rozvojové lokality vymezené 
územní studií o povinnost podrobněji se zabývat dopravní situací a aby bylo navrženo 
podrobnější řešení jednotlivých problémů jako je např. stanovení stavební čáry, 
zástavbové hranice, poměr zastavěné plochy k velikosti pozemku a to minimálně 1:4. 
ZMČ Brno-Ořešín pověřuje starostu, aby v intencích předloženého materiálu namítal 
konkrétní připomínky k návrhu ÚP. ZMČ Brno-Ořešín pověřuje starostu, aby připomínky 
řádně a dostatečně odůvodnil a jejich znění konzultoval se stavebním úřadem. ZMČ 
Brno-Ořešín ukládá starostovi, aby podané připomínky předložil na nejbližším jednání 
ZMČ Brno-Ořešín. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s přílohou 1/18/5/2020 ve znění schválených 
změn a pověřuje starostu podáním jednotlivých obecných i konkrétních připomínek k ÚP. 
Hlasování:       pro: 5    proti: 1     zdržel se: 1 
Usnesení č. 17d. bylo schváleno. 

e. K novému návrhu ÚP zastupitelé přijali usnesení k informování obyvatel obce všemi 
dostupnými prostředky řádně a včas. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín vybízí obyvatele, aby se zúčastňovali jednání, které 
organizuje k návrhům nového ÚP města Brna KAM, informace naleznou na stránkách 
obce, ve vývěsce, v obecním časopise a na FB. 
Hlasování:       pro: 5    proti:1     zdržel se: 1 
Usnesení č. 17e. bylo schváleno. 

f. Paní zastupitelka Rejmanová předložila návrh uspořádat zastupitelstvem obce veřejnou 
schůzi k návrhu územního plánu města Brna. Zastupitelé konstatovali, že k tomu nejsou 
kompetentní a jde o příliš složitou záležitost, proto doporučují setkání s odborníky, která 
pořádá Kancelář architekta města Brna, o nichž jsou vždy všichni obyvatelé MČ Brno-
Ořešín všemi dostupnými prostředky řádně a včas informováni. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s uspořádáním veřejné schůze k návrhům nového 
ÚP města Brna. 
Hlasování:       pro: 3    proti:0     zdržel se: 4 
Usnesení č. 17f. nebylo schváleno. 
 

19. Slavnosti Ořešínské léto - zrušení konání akce. 
S ohledem na podmínky postupného rozvolňování ochranných opatření proti Covid 19 se 
ZMČ Brno-Ořešín rozhodlo zrušit tradiční akci Slavností Ořešínské léto. 
Pro rok 2020 je zvolen náhradní program: 

− sobota 20.6. dopoledne soutěž v požárním sportu na Příhoně: organizuje SDH 
Ořešín, večer zábava na hřišti na Příhoně, 

− neděle 21.6. dopoledne mše svatá, 
odpoledne nohejbalový turnaj na hřišti na Příhoně – pořadatel TJ Sokol-Ořešín. 
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20. Odsouhlasení standardy obce k 745. výročí obce. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s novou předloženou standardou MČ Brno-
Ořešín. 
Hlasování:       pro: 6    proti:0     zdržel se: 1 
Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 
21. Výstupy ze zápisů Výboru pro otázky stavební a životního prostředí - 13.3.2020, 

18.5.2020. 
Zastupitelé k projednávaným bodům na VOSŽP postupně přijímali jednotlivá usnesení: 
 
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se stavbou kabelového rozvodu NN, vedeného 

z nápojného místa na rohu ul. Tihůvka a Odlehlá pro novostavby 2 rodinných domů 
na pozemku parc. č. 150/2, k.ú. Ořešín, dle trasy v příloze tohoto zápisu. 
Hlasování:       pro: 6   proti:0     zdržel se: 0  
(1 ze zastupitelů se na chvíli vzdálil) 
Usnesení č. 21a bylo schváleno. 
 

b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se záměrem stavby 2 rodinných domů na 
pozemku parc. č. 150/2 v k.ú. Ořešín dle dokumentace z 6-8/2019, který vypracoval 
projektant. Dokumentace řeší výstavbu 2 rodinných domů včetně účelové 
komunikace s obratištěm a přivedení inženýrských sítí z ul. Tihůvka. 
Hlasování:       pro: 6    proti:0     zdržel se: 0  
(1 ze zastupitelů se na chvíli vzdálil) 
Usnesení č. 21b bylo schváleno. 
 

c) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín vyzývá majitele, aby jako podklad pro změnu územního 
plánu lokality pod zástavbou ul. Tihůvka na návrhové plochy rodinného bydlení 
předložili územní studii, která prokáže návaznost na místní dopravní a technickou 
infrastrukturu a bude z ní patrná hustota a objem zástavby. 
Hlasování:       pro: 7   proti:0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 21c bylo schváleno. 
 

d) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s návrhem na dispozici s majetkem města, 
kterým je prodej pozemků parc. č. 176 a 177 v k.ú. Ořešín vlastníkovi pozemku parc. 
č. 175 v k.ú. Ořešín. 
Hlasování:       pro: 7    proti:0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 21d bylo schváleno. 
 

e) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín jako správce veřejně přístupné účelové komunikace na 
části pozemku parc. č. 127/1, k.ú. Ořešín, nemá námitek ke zřízení služebnosti pro 
vedení přípojek ke stavbám na pozemku parc. č. 84/17, k.ú. Ořešín. 
Hlasování:       pro: 7    proti:0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 21d bylo schváleno. 
 

f) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s dispozicí majetku – odprodejem a směnou 
pozemku parc. č. 44 na ulici Klimešova mezi majitelem a městem Brnem - 2 m2 za 5 
m2 (Příloha č. 3). 
Hlasování:       pro: 7    proti:0     zdržel se: 0  
Usnesení č. 21f bylo schváleno. 
 

g) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se Zadáním Územní studie Ořešín – lok. 
Drozdí zpracovaným OÚPR MMB v lednu 2020. 
Hlasování:       pro: 6    proti:1    zdržel se: 0  
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Usnesení č. 21g bylo schváleno. 
h) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s dělením pozemku parc. č. 446/2, k.ú. Ořešín, 

dle předložené situace. 
Hlasování:       pro: 7    proti:0    zdržel se: 0  
Usnesení č. 21h bylo schváleno. 
 

i) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bezvýhradně souhlasí s přílohou 1/18/5/2020 rámcové 
připomínky, ve znění schválených změn a pověřuje starostu podáním jednotlivých 
obecných i konkrétních připomínek k ÚP dle přílohy na OÚPR MMB a dalším 
projednáváním změn ve smyslu podaných připomínek. 
Hlasování:       pro: 5    proti:1   zdržel se: 1  
Usnesení č. 21h bylo schváleno. 
 

22. Veřejné osvětlení Loučky.  
Pan starosta informoval, že MČ Brno-Ořešín obdržela zamítavé stanovisko na nasvětlení 

cesty na Loučkách, protože jde o cestu bez obrubníků. 

23. Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
 
a) Uzávěrka článků do Horusu – 5.6.2020, tisk 12.6.2020 (výzva zastupitelům k zaslání 

článků redakční radě). 
b) 30.5.2020 k výročí svaté Zdislavy bude uspořádána mše svatá. 
c) Pan starosta informoval o vhodnější variantě umístění zastávky Pluháčkova, navrženou 

BKOM tak, aby lépe vyhovovala dopravní situaci a následně mohla být Dopravním 
podnikem města Brna realizována. 

d) Paní zastupitelka Rejmanová a host z veřejnosti opět chtěli svolat veřejnou schůzi 
k řešení projektu Návsi, opětně jim bylo odpovězeno, že dokud neexistuje shoda o 
návrhu ZMČ Brno-Ořešín, není k čemu svolávat veřejnou schůzi. Jiný host z veřejnosti se 
doptával, jak to bude s křížkem na náměstí: bude přesunut na místo původní dohody. 

e) Paní zastupitelka Rejmanová se dožadovala realizace schodů na Ronovské a 
argumentovala, že na jiném místě byla zbudována účelová komunikace. Pan starosta 
sdělil, že obec očekává předložení projektu obyvatelkou přiléhající nemovitosti, v jejímž 
zájmu je zbudovat schody.  

f) Paní zastupitelka Rejmanová chtěla vysvětlit, jaký je rozdíl ve schodech, právě 
postavených při stavebních úpravách k připravované revitalizaci Ronovské a jedním 
schodem u zvoničky. Pan starosta vyzval, nechť se paní zastupitelka jde na oboje 
schody podívat (u zvoničky je z mramoru, na Ronovské jsou z obyčejného kamene a byly 
k dispozici v obci). 

g) Paní zastupitelka Rejmanová navrhovala, aby z rozpočtu obec vydělila na participativní 
rozpočet 0,5 %, její kalkulace vycházela 36 000 Kč na rok. Tajemnice oponovala tím, že 
nelze do výpočtů zahrnovat individuální investice, transfery a položky s účelovými znaky, 
které nelze na jiné účely z rozpočtu používat. 

h) Paní zastupitelka Rejmanová navrhovala využít bývalou budovu úřadu pro scházení 
staroušků a maminek. Opětovně jí bylo sděleno, že prostředí s plísněmi a bez 
rekonstrukce nelze bez opravy využívat.  
Na to paní zastupitelka navázala dotazem o spotřebě elektrické energie a již potřetí 
chtěla vědět, za co se utratily peníze za elektrickou energii na Ronovské, přestože již 
17.9.2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obdržela 
veškeré faktury spotřeby elektřiny a plynu za roky 2018 a 2019. Tajemnice Kalinová jí 
odpověděla, že nelze objektivně srovnávat hodnoty spotřeby, pokud jsou prováděny 
distributorem, a ne dle skutečné spotřeby, a že v této chvíli je budova na Ronovské 
nevytápěná a přes zimu se temperuje. 
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Pan starosta ukončil zasedání a s přítomnými se rozloučil. 
 
 
Jednání skončilo v 20,10 hod. 
 
 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
 
 
 
 
 
Zápis ověřili:  
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková………………………Martin Piják....................................  
 
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
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