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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 9.12.2021 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 
Omluveni: MVDr. Vít Suchý, Martin Piják  
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová 
Hosté: 3 
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: 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 
Ing. F. Foreta. 
Hlasování:       pro: 4    proti: 1       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 

 
2) Schválení programu. 

Pan starosta dal hlasovat o návrhu programu. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 13. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, 
předložený panem starostou Mgr. Janem Levíčkem. 
Hlasování:   pro: 5  proti: 0       zdržel se: 0 
Usnesení č. 2 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. 4/2021. 
6. Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a 
 Mokrá hora a MČ Brno-Ořešín). 
7. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na zimní údržbu. 
8. Obecně závazná vyhláška (OZV) – vyhlášení nočního klidu. 
9. Souhlasy s podáním žádostí na dotace pro rok 2021 (JSDH a jednotná platba – 
 SZIF). 
10. Mateřská škola Oříšek Brno – Veřejnosprávní kontrola a Inspekční zpráva ČŠI. 
11. Zápis Finančního výboru z kontroly „Sadové úpravy Ronovská“. 
12. Informace Kontrolního výboru. 
13. Zrušení usnesení bodu č. 4. z 10. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, konaném dne 
 4.5. 2015. 
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14. Rozšíření a úprava sjezdu komunikace Odlehlá. 
15. Žádosti o finanční příspěvek na činnost pobočky KJM, JSDH, TJ Sokol Ořešín 
 na rok 2022. 
16. Mobilní rozhlas. 
17. Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2022. 
18. Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
a) Paní xxxxx navrhovala, aby zápis byl ověřován také opozicí. 

b) Pan xxxxx se dotazoval, jak pokračuje akce rekonstrukce návsi. Upozornil na památeční 
desku na pomníku padlých na návsi,  mající historickou hodnotu. Pan xxxxx doplnil, že 
desku zpracovali v Kovolitu Česká (Čeněk Vyčesal, Alois Alexa, František Vařeka). 

4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín – bez připomínek. 
a) Úprava herních prvků na dětských hřištích bude probíhat v roce 2022. 
b) Zastávku Pluháčkova zajišťuje investiční odbor MMB. 
c) Výsadba na Ronovské je dokončena. 
 

5) Rozpočtové opatření č.  4/2021. 

Tajemnice Kalinová okomentovala Rozpočtové opatření č. 4/2021 a po krátké diskusi 

bylo přijato usnesení (Příloha č. 1). 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021. 
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6) Smlouva o zajištění výkonu přenesené působnosti (MČ Brno-Řečkovice a Mokrá 
hora a MČ Brno-Ořešín). 
Pan starosta sdělil, že jde o smlouvu za obdobných i finančních podmínek jako v roce 
2021 a přistoupilo se k přijetí usnesení. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu přenesené 
působnosti (MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Ořešín) – Příloha č. 2. 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7) Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb na zimní údržbu. 
Pan starosta Levíček informoval o změnách ve smlouvě s firmou Elitbau, s.r.o. Od 
nastávající sezony 2021/2022 budou každé dva první výjezdy údržby na komunikacích 
bez poplatku a společnost nebude provádět letní údržbu zeleně, která je zajištěna jinou 
firmou. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb 
(Příloha č. 3). 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

8) Obecně závazná vyhláška (OZV) - vyhlášení nočního klidu. 
Pan starosta předložil termíny akcí MČ Brno-Ořešín, jimiž se vymezuje noční klid v novele 
OZV pro rok 2022.  
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vymezením nočního klidu v MČ Brno-Ořešín 

v roce 2022 v k.ú. Ořešín a k.ú. Jehnice (tabulka). 
Vyhláška o nočním klidu 2021 MČ Brno-Ořešín 
Slavnosti ořešínského léta 18.6.–19.6.2022 

19.6.–20.6. 2022 
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 24.6.–25.6. 2022 od 2:00 do 6:00 hod. území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 
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Tradiční svatováclavské hody v 
Ořešíně 

24.9.–25.9. 2022 
25.9.–26.9. 2022 

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

území městských částí Brno-
Ořešín, Brno-Jehnice 

Hlasování:       pro: 5      proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 8a bylo schváleno. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s vymezením nočního klidu na rok 2022 v k.ú 

Jehnice a k.ú. Ořešín na Předhodovou zábavu a Tradiční jehnické hody 2022 (9.9.-10.9. 
2022 od 24,00-6,00 hod. a 10.9. - 11.9.2022 od 2,00, do 6,00 hod.). 
Hlasování:       pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 

Usnesení č. 8b bylo schváleno. 
 
9) Souhlasy s podáním žádostí na dotace pro rok 2022 (pro JSDH a na jednotnou 

platbu na plochu ze 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 2022 na neinvestiční transfer u Jihomoravského kraje na 
pořízení věcných prostředků. 
Hlasování: pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9a bylo schváleno. 

Druhá žádost, která se podává je dotace na Jednotnou platbu na plochu. 
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje podání žádosti o dotaci na Jednotnou platbu na 

plochu (SAPS) v roce 2022 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: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9b bylo schváleno. 
 

10) Mateřská škola Oříšek Brno – Veřejnosprávní kontrola a Inspekční zpráva ČŠI. 
Pan starosta informoval o výsledcích veřejnosprávní kontroly 18.10.2021 a Závěrečné 
zprávě České školní inspekce z kontroly 13.9.-15.9.2021, která ocenila práci zřizovatele 
a paní ředitelky Mgr. Kalašové a příjemné sociální klima ve škole a pěkný vztah 
pedagogů k dětem.  
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí zprávy Veřejnosprávní kontroly a Inspekční 
zprávu České školní inspekce. 
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 
11) Zápis Finančního výboru z kontroly „Sadové úpravy Ronovská“. 

Tajemnice Kalinová a paní zastupitelka Pazderková shrnuly závěry Finančního výboru ze 
dne 18.12.2021 „Sadové úpravy Ronovská“ (akce probíhala od roku 2018, Sadové 
úpravy projektu paní Ing. arch. Hniličkové realizovala firma Kaisler, s.r.o., vzešlá 
z výběrového řízení. Celé sadové úpravy byly dokončeny v listopadu 2021 (s celkovými 
náklady 601 254 Kč).   
 

12) Informace Kontrolního výboru. 
Pan starosta předložil 3 zápisy kontrolního výboru, které vypracoval předseda Martin 
Piják. 

 
13) Zrušení usnesení bodu č. 4. z 10. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, konaném dne 4.5. 

2015. 
Pan starosta na základě připomínky OKO MMB předložil k zrušení usnesení č. 4 z 10. 
ZMČ ze dne 4.5.2015. 
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín ruší usnesení bodu 4 z 10. zasedání ZMČ Brno-Ořešín 
z 4.5.2015. 
Hlasování:        pro: 4    proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

14) Rozšíření a úprava sjezdu komunikace Odlehlá. 
Pan starosta předložil požadavek na rozšíření a úpravu sjezdu komunikace na ulici 
Odlehlá na soukromých pozemcích pana xxxxx. 
Usnesení: Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozšíření komunikace, úpravu sjezdu 
atd. dle předložené projektové dokumentace, Odlehlá ulice, parc. č. 59/150, 59/10, 94/1, 
94/4.  
Hlasování:        pro: 5    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

15) Žádosti o finanční příspěvek na činnost pobočky KJM, JSDH, TJ Sokol Ořešín na 
rok 2022. 
Pan starosta předložil žádosti o finanční příspěvek na rok 2022, které jsou ve stejné výši 
jako v roce 2021 (KJM a TJ Sokol Ořešín po 10 tis. Kč a JSDH Ořešín ve výši 25 tis. Kč). 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje příspěvky pro pobočku KJM v Ořešíně TJ Sokol 
Ořešín ve výši 10 tis. Kč a pro JSDH 25 tis. Kč .  
Hlasování:           pro: 5              proti: 0            zdržel se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 

16) Mobilní rozhlas. 
Zastupitelé projednali možnost zavedení služeb obyvatelům pro včasnou informovanost. 
Podmínkou je se zaregistrovat na „chytrém médiu“ na adrese https://brno-
oresin.mobilnirozhlas.cz. Uživatelům s tlačítkovým mobilem je možné zasílat zprávy 
SMS; krizové zprávy a používání aplikace jsou pro všechny obyvatele zcela zdarma a 
zpoplatněny jsou pouze SMS. Leták bude obyvatelům vložen do občasníku Horus 
č. 4/2021. Podmínkou je nezatížit touto službou rozpočet obce. (Příloha č. 4) 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s využitím služeb Mobilního rozhlasu pro občany 
MČ Brno-Ořešín. 
Hlasování:        pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 

17) Rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 2022. 
Pan starosta popsal jednotlivé položky v návrhu rozpočtu (zveřejněného od 24.11.2021 

na úřední desce), komentoval 3 hlavní připravované investice pro rok 2022 v MČ Brno-

Ořešín. Po krátké rozpravě se přistoupilo k hlasování (Příloha č. 5) 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje předložený rozpočet MČ Brno-Ořešín na rok 

2022. 

Hlasování: pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 

18) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.  
a) Pan starosta nabídl možnost využití pronájmu zasedací místnosti jiným subjektům než 

ořešínským spolkům. Po diskusi o možnostech pronájmu bylo přijato usnesení: 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s pronájmem zasedací místnosti MČ Brno-Ořešín 

dámského klubu v Jehnicích za dar, který pokryje náklady za dobu pronájmu. 

Hlasování: pro: 5     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 18a bylo schváleno. 
 

https://brno-oresin.mobilnirozhlas.cz/
https://brno-oresin.mobilnirozhlas.cz/
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b) Ing. Kozohorský tlumočil požadavek pana xxxxx na zabezpečení parkovacích míst 

cedulemi a tím jejich korekci v období otevření kluziště TJ Sokola Ořešín (za zvýšené 

návštěvností obyvatel z širokého okolí Ořešína). Pan starosta doporučil oslovit předsedu 

TJ Sokola Ořešín, který se této záležitosti věnoval i v roce 2020. 

c) Paní Rejmanová se informovala, jaký zájem byl ze strany seniorů na pomoc ohledně 
narůstajících cen energií. Paní Pazderková na Klubu seniorů nezaznamenala o nabídku 
zájem, všem je k dispozici rodina. 

d) Pan starosta pozval přítomné na rozsvěcení vánočního stromku 19.12.2021 v 17,00 hod, 
kde vystoupí děti MŠ Oříšek Brno s obvyklým kulturním programem. 

e) Paní Rejmanová ocenila častější zimní úklid a prezentovala přání obyvatele Šikmé, aby 
údržba nenahrnovala sníh před stojící vozidla.  

 
Pan starosta všem poděkoval a popřál pevné zdraví a příjemné svátky. 

 
 
 
 
Jednání skončilo v 18,50 hod. 
Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová 
Zápis ověřili:  
 
 
 
 
Mgr. Jan Levíček …………………………  
 
 
 
 
 
Bc. Libuše Pazderková………………………Ing.František Foret, CSc.....................................  
 
Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 


