Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín,
konaného dne 13.09.2021 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, Martin Piják
Omluveni: MVDr. Vít Suchý
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová
Hosté: 2
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: 5
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: 1
Usnesení č. 1b bylo schváleno.
2) Schválení programu.
a) Pan starosta navrhl vložit do programu bod Vyvěšení záměru na část pozemku parc.
č. 59/2 a pronájem půdy o výměře 86 m2 a dal o něm hlasovat.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení bodu Vyvěšení záměru na část pozemku
parc. č. 59/2 a pronájem půdy o výměře 86 m2.
Hlasování:
pro: 6
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 12. zasedání ZMČ Brno-Ořešín,
předložený panem starostou Mgr. Janem Levíčkem.
Hlasování:
pro: 6
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) Rozpočtové opatření č. 3/2021.
6) Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Ořešín na roky 2023-2027.
7) Územní plán města Brna.
8) Obecně závazná vyhláška – návrh změny Statutu města Brna.
9) Návrh změn významných ploch zeleně v k.ú. Ořešín do OZV.
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10) Vodní dílo v Rakovcích (souhlasy s podáním žádosti na Podporu boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v
roce 2021 (projekt DT3) a žádostí o dotaci (MZe, JmK, RMB/ZMB).
11) Dokončení oplocení na sběrném středisku odpadů na Drozdí.
12) Technické prostory – zázemí pro obecní techniku (svěření pozemků na Klimešové).
13) Volby do Poslanecké sněmovny 8.10.-9.10.2021.
14) Odpadkové koše a zásobníky na sáčky pro psy.
15) Zábavné odpoledne s tanci v krojích 26.9.2021.
16) Vyvěšení záměru na část pozemku parc. č. 59/2 a pronájem půdy o výměře 86 m2.
17) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů.
a) Host se dotázal na výsledek řešení projektu „Návsi“. Pan starosta okomentoval naprosto
protichůdné návrhy asi 30 občanů z veřejné schůze, které byly zaznamenány a některé
byly doručeny na ÚMČ. Z této změti návrhů nelze vytvořit ucelený závěr. Je třeba návrhy
zvážit a s odstupem času se k záměru rekonstrukce návsi vrátit.
b) Host připomínkoval uložení materiálu na veřejném pozemku vedle hasičky. Za řešení
odpovídá SDH.
4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín – bez připomínek.
5) Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Tajemnice Kalinová okomentovala Rozpočtové opatření č. 3/2021 a po krátké diskusi
bylo přijato usnesení (Příloha č. 1).
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6) Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Ořešín na roky 2023-2027
Tajemnice Kalinová zmínila, že návrh na střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Ořešín
je nastaven na standardní rozpočet (Příloha č. 2).
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje návrh na střednědobý výhled rozpočtu MČ BrnoOřešín na roky 2023-2027.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7) Územní plán města Brna.
Pan starosta Levíček informoval o výsledku jednání se zástupci KAMu, OÚPR MMB,
s panem radním Ing. Chvátalem a paní primátorkou Vaňkovou. Společně
s Ing. Kozohorským se účastnili několika schůzek a předložili návrhy schválené ZMČ.
Závěr: Představitelé KAMu ignorují požadavky MČ k územnímu plánu města Brna.
Odbornost je velice sporná, cílem je nežádoucí zahušťující výstavba z důvodu
absentujících regulativů. V prosinci 2021 bude ještě 3. veřejné projednávání územního
plánu města Brna a nelze očekávat žádnou podstatnou změnu.
Pokud nebudou zásadní připomínky MČ Brno-Ořešín zapracovány, mohou na jaře roku
2022 nastat 3 eventuality řešení:
a) Vrácení k přepracování.
b) Zamítnutí ÚPmB či schválení návrhu ÚP.
c) Soudní žaloba.
V případě vrácení k přepracování je dle nového stavebního zákona možnost řídit se
starým územním plánem až do roku 2025.
8) Obecně závazná vyhláška – návrh změny Statutu města Brna.
Pan starosta předložil ke schválení návrhy změn OZV – Statutu města Brna. Vysvětlil
postup žádosti městských částí o dotace a důvod udělení předchozího souhlasu na
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úpravu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek tak, aby do RMB nemusely být
předkládány žádosti městských částí, u nichž není požadována spoluúčast na
financování z rozpočtu města Brna a postačí informovat město o jejím podání.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje návrhy změn OZV, kterými se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek v předloženém znění včetně článku 76, odst.
54, u nichž není MČ požadována spoluúčast na financování z rozpočtu města Brna.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9) Návrh změn významných ploch zeleně v k.ú. Ořešín do OZV.
Pan starosta vysvětlil, že historicky je v OZV č. 15/2007 o ochraně zeleně je chybné
zařazení významných ploch zeleně č. plochy 255 - Klimešova-hřiště, parc. č. 415/1,
415/3, výměra 2 749,79 m2. Naopak zde chybí:
- č. plochy 116 – Horka, parc. č. 60, 61, 63, 64, 65, 59/52, k.ú. Ořešín,
- č. plochy 18 – VKP Meze u křížku, parc. č. 398 a 400, k.ú. Ořešín,
- č. plochy 14 – Loučky 1, parc. č. 209/7, k.ú. Ořešín.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje návrh změn v OZV č. 15/2007 o ochraně zeleně
změn ve významných plochách zeleně, uvedené v příloze:
zrušit:
č. plochy 255 – Klimešova – hřiště, parc. č. 415/1, 415/3, výměra 2749,79 m2 a
přidat:
č. plochy 116 – Horka, parc. č. 60, 61, 63, 64, 65, 59/52, k.ú. Ořešín,
č. plochy 18 – VKP Meze u křížku, parc. č. 398 a 400, k.ú. Ořešín,
č. plochy 14 – Loučky 1, parc. č. 209/7, k.ú. Ořešín.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10) Vodní dílo v Rakovcích (souhlasy s podáním žádosti na Podporu boje proti suchu,
zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje
v roce 2021 (projekt DT3) a žádostí o dotaci (MZe, JmK, RMB/ZMB).
Pan starosta informoval o postupné realizaci Vodního díla v Rakovcích. K tomuto bude
nutné podávat žádosti na získání finančních dotací od Ministerstva zemědělství,
Jihomoravského kraje a města Brna (50 % na spolufinancování přidělené dotace, pokud
bude přiznána MČ Brno-Ořešín).
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti o souhlas RMB s podáním
žádostí o dotaci u Jihomoravského kraje na realizaci akce „Vodní dílo na parc. č. 804/1,
815/12 a 805 k.ú. Jehnice“ a souhlasí s podáním žádostí o dotace na Ministerstvu
zemědělství a Jihomoravském kraji.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11) Dokončení oplocení na sběrném středisku odpadů na Drozdí.
Pan starosta Levíček přítomné seznámil s aktuálním oslovení firem na dokončení 2 stran
plotu a nové brány na SSO na Drozdí. Vybrána byla firma PLOTOVÉ CENTRUM
KOPEČEK s.r.o. jako cenově dostupnější.
12) Technické prostory – zázemí pro obecní techniku (svěření pozemků na Klimešové).
V říjnu 2021 bude zahájena výstavba technických prostor u hřiště pro obecní techniku.
Pan starosta připojil vysvětlení, že u navazující ulice Klimešova, kde se plánují opravy
účelové komunikace je třeba odsouhlasit svěření přiléhajících pozemků, které jsou
dotčeny rekonstrukcí a MČ Brno-Ořešín se o ně dlouhodobě pečuje.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s žádostí o svěření pozemků parc. č. 415/2,
415/4, 59/1 a 59/24, k.ú. Ořešín, určené k rekonstrukci účelové komunikace a jejího
odvodnění.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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13) Volby do Poslanecké sněmovny 8.10.-9.10.2021.
Tajemnice Kalinová připomněla, že je nutné pohlídat si platnost občanského průkazu
k prokázání totožnosti (2.8.2021 vešel v platnost nový zákon o občanských průkazech
č. 269/2021 Sb.). Podle něj již není možné vydat ve zrychleném režimu občanský průkaz
bez strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů.
Zákon nově upravuje důvody, které vedou ke skončení platnosti OP ve lhůtě 45 dnů ode
dne, kdy nastaly tyto změny:
− ohlášení změny místa trvalého pobytu
− změna jména nebo příjmení
− změna rodného čísla
− změna pohlaví
− změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden).
Nově se nevydávají „Potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP (např. stav, jméno)“,
kromě změny místa trvalého pobytu. Kdo bude volit v jiném okrsku ČR si může si na
ÚMČ požádat o vydání voličského průkazu (s osobním převzetím od 23.9.2021).
14) Odpadkové koše a zásobníky na sáčky pro psy.
Pan zastupitel Piják byl pověřen organizací výběru vhodných košů a zásobníků na sáčky
pro psy (předložil několik návrhů) a vytipování 5 nejfrekventovanějších oblastí v Ořešíně,
kam budou koše a zásobníky umístěny. Nákup a osazení zajistí ÚMČ Brno-Ořešín.
15) Zábavné odpoledne s tanci v krojích 26.9.2021.
Pan starosta konstatoval, že pro letošní hody nebylo možnost sestavit minimální počet
šesti tanečních párů a pro zachování tradice přišel s alternativním řešením: nedělní
program a taneční vystoupení zorganizují dvě pravidelné organizátorky. Opět vystoupí ve
venkovních prostorách dechový orchestr Amatéři z Dobšic (14,00 až 20,00 hod.),
občerstvení zajistí Pekárna u Havířů a Restaurace u Pelikána, nebude chybět tradiční
burčák.
16) Vyvěšení záměru na část pozemku parc. č. 59/2 a pronájem půdy o výměře 86 m2.
Pan xxxxxx požádal o pronájem přilehlé části pozemku parc. č. 59/2, čímž by prodloužil
svůj pozemek parc. č. 55. ÚMČ Brno-Ořešín zveřejnil Záměr k pronájmu tohoto pozemku
(Příloha č. 3). Poté bude následovat uzavření smlouvy o pronájmu.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na část pozemku
parc. č. 59/2 o výměře 86 m2 a pověřuje starostu MČ Brno-Ořešín jejím podpisem.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
17) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
a) Úpravy herních prvků pro obec zajišťuje pan xxxxxx. Pan starosta sdělil, že areál hřiště i
lanového centra jsou před rekonstrukcí, proto je třeba zvýšené opatrnosti (a proto jsou
prvky označeny informativními tabulemi). Rychlost výměny a oprav odvisí od možnosti
nákupu momentálně na trhu nedostatečného množství hracích prvků a náhradních dílů.
b) Paní Rejmanová vyjádřila nespokojenost nad údržbou Horky (vysoká tráva kolem laviček
a zanedbané cesty a kamenné schody). V příštím roce se počítá s častějšími úpravami
těchto částí (od května 1x za měsíc).
c) Host připomínkoval silně zanedbanou stružku, která svádí vodu do Rakoveckého potoka.
Pan starosta prověří s tím, že tato část je ve správě BKOM.
d) Pan starosta sdělil, že nyní na podzim plánuje BKOM vybudovat zastávku Pluháčkova
směrem do obce.
e) Pan starosta informoval, že během září by měla být dokončena výsadba na Ronovské.
f) Bylo přijato usnesení se změnou člena redakční rady občasníku HORUS.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s novým složením redakční rady: šéfredaktorka
G. Peringerová a členové Ing. L. Kozohorský a Š. Hrubá.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 17f) bylo schváleno.
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Jednání skončilo v 18,15 hod.
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová
Zápis ověřili:

Mgr. Jan Levíček …………………………

Bc. Libuše Pazderková………………………Ing.František Foret, CSc.....................................
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
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