
1 

 

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín, 
 

konaného dne 14.3.2022 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, Martin Piják, Ing. Bc. 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. 
 
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: 2    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: 5    proti: 2       zdržel se: 0 
Usnesení č. 1b bylo schváleno. 

 
2) Schválení programu. 
a) Pan starosta dal nejprve hlasovat o návrhu paní Rejmanové vložit do programu bod 

Využití nebytových prostor MČ Brno-Ořešín pro ukrajinské uprchlíky. 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje vložení bodu do programu ZMČ Brno-Ořešín 
Využití nebytových prostor MČ Brno-Ořešín pro ukrajinské uprchlíky.  
Hlasování:        pro: 7  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 14. zasedání ZMČ Brno-Ořešín, 
předložený panem starostou Mgr. Janem Levíčkem. 
Hlasování:        pro: 7  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. Mateřská škola Oříšek Brno – výsledky veřejnosprávní kontroly. 
6. Změna bankovního účtu obce (Česká spořitelna, a.s.), situace s účtem Sberbank 

CZ, a.s. 
7. Rozpočtové opatření č. 1/2022. 
8. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti MČ Brno-Ořešín (zveřejněn od 

23.2.2022). 
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9. Obecně závazné vyhlášky (novely OZV: regulace pyrotechniky, pořádání kulturních 
a sportovních podniků, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích). 

10. Vodní dílo Rakovce – informace. 
11. Účelová komunikace – Školní lesní podnik Křtiny – informace. 
12. Retenční nádrž – informace. 
13. Souhlas se služebností k pozemku parc. č. 178/4 – vodovodní přípojka. 
14. Materiál Výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 
15. Využití nebytových prostor MČ Brno-Ořešín pro ukrajinské uprchlíky. 
16. Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 

 
3) Připomínky, dotazy, návrhy občanů. 
a) Pan xxxxxx se dotazoval, jak to bude s pomníkem na Návsi? Pan starosta Levíček sdělil, 

že úpravy celé Návsi zůstanou na novém zastupitelstvu. 

b) Pan xxxxxx se zeptal na další projednávání územního plánu. Pan starosta vysvětlil, že 

zatím proběhlo 3. veřejné projednávání. Dále sdělil, že RMB zadala dvěma odborníkům 

kritické posouzení návrhu a sám očekává, že ÚPmB v současné podobě přijat nebude. 

c) Paní xxxxxxx k úpravě cesty u lesa pan starosta sdělil, že další postup projednával 

s panem ředitelem ŠLP Křtiny a není jisté, zda veškeré práce proběhnou v letošním roce.  

Na dotaz paní zastupitelky Rejmanové, kolik zde vznikne parkovacích míst, pan starosta 
odvětil, že 3. 
 

4) Kontrola úkolů z minulého ZMČ Brno-Ořešín – bez připomínek. 
 
5) Mateřská škola Oříšek Brno – výsledky veřejnosprávní kontroly. 

Pan starosta přítomné seznámil s pochybením, které nastalo v důsledku nepřesně 

vyplněného výkazu P 1c-01 účetním, tj. zpracovatelem účetnictví MŠ Oříšek Brno. 

V důsledku toho byly 2 pracovní úvazky poníženy o 0,24 %. Pro kalendářní rok z toho 

vznikla finanční škoda, která bude vyčíslena po rozpočtované provizoriu na konci března 

2022. Veřejnosprávní kontrola 28.1.2022 (a následná 28.2.2022) dle zjištění doporučila 

vyzvat pan účetního k uznání dluhu (a požadovat celý dluh ze zákonného pojištění 

odpovědnosti podnikatele) a zatím hledat zdroje, jak vykrýt vzniklou škodu a dále paní 

ředitelce doporučila změnu účetní firmy se specializací na příspěvkovou organizaci.   

Vysvětlení k celé situaci podala paní ředitelka Mgr. Petra Kalašová, s tím že doposud 

veškeré výkazy účetní firma připravovala dobře a pod vedením paní ředitelky se každý 

rok v MŠ Oříšek Brno dařilo vytvořit kladný hospodářský výsledek. 

Pan starosta v této situaci očekává aktivní přístup paní ředitelky coby osoby zodpovědné 

za manažerské řízení školy a vyzval ji, aby do příštího zastupitelstva navrhla možné 

způsoby řešení škody v případě, že pojištění nepokryje vzniklou ztrátu školy (sponzorské 

dary, …).  Po delší diskusi bylo přijato následující usnesení: 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí doporučení veřejnosprávní kontroly ze dne 

28.1.2022 a následné kontroly ze dne 28.2.2022.  

ZMČ Brno-Ořešín vyzývá k plné úhradě finanční škody po zpracovateli účetnictví MŠ 

Oříšek Brno z prostředků pojištění odpovědnosti tak, aby pokryl výpadek 2 pokrácených 

úvazků ředitelky a pedagožky školy o 0,24 % úvazku, a to v důsledku chybného 

zpracování výkazu o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství P 1c-01. 

ZMČ Brno-Ořešín souhlasí, pakliže nebudou stačit finance na pokrytí platů 

z rozpočtového provizoria a rezerv ze SR, využít do konce června 2022 fondu odměn a 

z 1/3 rezervního fondu MŠ Oříšek Brno. Další postup bude stanoven na 15. ZMČ Brno-

Ořešín, kdy bude známa přesná výše škody.   

Hlasování:        pro: 7    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6) Změna bankovního účtu obce (Česká spořitelna, a.s.), situace s účtem Sberbank 
CZ, a.s. 
Pan starosta Levíček informoval o zřízení nového účtu MČ Brno-Ořešín u České 
spořitelny, a.s, a to v důsledku pozastavené licence u Sberbank CZ, a.s., kdy obci bylo 
znemožněno disponovat se zůstatkem 2 775 884,11 Kč. Do doby, než budou finance 
obci poukázány zpět, budou letošní příspěvky od města stačit na provozní náklady MČ 
Brno-Ořešín, přesto pro rok 2022 nejsou ohroženy plánované investiční akce. 
 

7) Rozpočtové opatření č.  1/2022. 

Tajemnice Kalinová předložila Rozpočtové opatření č. 1/2022 a po krátké diskusi bylo 

přijato usnesení (Příloha č. 1). 

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022. 
Hlasování:        pro: 7    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

8) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti MČ Brno-Ořešín (zveřejněn od 
23.2.2022). 
Veřejnost měla k dispozici Protokol o kontrole Odboru interního auditu a kontroly MMB ze 
dne 3.12.2021 mimo jiné s připomínkami k postupům při zhotovení a zařazení plotu 
u úřadu a k formálním pochybením při vyhotovování písemností. Proběhla krátká 
diskuse, ve které vystoupila paní zastupitelka Rejmanová, pan starosta Levíček a paní 
tajemnice. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín bere na vědomí Protokol o kontrole výkonu samostatné 
působnosti MČ Brno-Ořešín, vydaným dne 3.12.2021. 
Hlasování:      pro: 7    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

9) Obecně závazné vyhlášky (novely OZV: regulace pyrotechniky, pořádání kulturních 
a sportovních podniků, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích). 
Pan starosta předložil návrhy změn a novel OZV obdržených od odboru vnitřních věcí 
MMB k připomínkování zastupitelstvům městských částí. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženými návrhy novel OZV na regulaci 
pyrotechniky, OZV na pořádání kulturních a sportovních podniků a OZV o zákazu 
požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. 
Hlasování:       pro: 7     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

10) Vodní dílo Rakovce – informace  
Pan starosta sdělil aktuální informace ke zhotovení Vodního díla v Rakovcích. Nyní je 
podaná žádost o dotaci na MZe, po schválení třetího stavebního povolení bude moci 
proběhnout výběrové řízení na zhotovitele. Do ZMB bude podána žádost o příspěvek 
z implementačních fondů města Brna na část 15 % nezpůsobilých výdajů (předběžně 
bylo přislíbeno 809 165,08 Kč).  
 

11) Účelová komunikace – Školní lesní podnik Křtiny – informace. 
Pan starosta částečně odpověděl v bodě 3 c). Akce úprava cesty od okálů k vodojemu 
Ořešín nabrala zpoždění ze strany ŠLP křtiny V první polovině roku chce ŠLP vypsat 
soutěž na dodavatele a následně proběhne realizace. Dle příslibu pana ředitele s největší 
pravděpodobností na jaře roku 2023. 
 

12) Retenční nádrž – informace. 
Pan starosta sdělil, že se čeká na upřesněný položkový rozpočet od pana projektanta. 
Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele retenční nádrže. 
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13) Souhlas se služebností k pozemku parc. č. 178/4 – vodovodní přípojka.  
Pan starosta předložil požadavek majetkového odboru MMB k odsouhlasení umístění 
vodovodní přípojky dotčeného pozemku parc. č. 178/4 (pana xxxxxx). 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se služebností vodovodní přípojky na pozemku 
parc. č. 178/4 v k.ú. Ořešín. 
Hlasování:       pro: 7     proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

14) Materiál Výboru pro otázky stavební a životního prostředí. 
Předseda Výboru pro otázky stavební a životního prostředí Martin Piják se vyjádřil ke 
dvěma bodům z jednání výboru 10.3.2022. 
a) Žádost pana xxxxxx na betonovou jímku 14 m3 splaškových vod vyhodnotil VOSŽP 

jako nepotřebnou. Pan starosta doplnil, že postupné požadavky pana xxxxxx nejprve 

na vrtanou studnu, zbudování elektrické přípojky, po té skleníku-oranžerie (který 

připomíná dvoupodlažní chatu) a nyní betonové jímky na pozemku parc. č. 446/7, 

k.ú. Ořešín, jasně ukazují, že se žadatel pokouší salámovou metodou dosáhnout cíle, 

který je v příkrém rozporu s platným územním plánem a zájmem obce.  

Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zásadním způsobem neschvaluje výstavbu betonové 
jímky na vyvážení splaškové vody, parc. č. 446/7, k.ú. Ořešín. 
Hlasování:        pro: 7    proti: 0      zdržel se: 0 
Usnesení č. 14a bylo schváleno. 

b) Požadavek pana xxxxxx na výstavbu novostavby parc. č. 59/150 v k.ú. Ořešín 
VOSŽP doporučuje. 
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí s předloženým projektem novostavby 
rodinného domu Odlehlá na parc. č. 59/150 v k. ú. Ořešín. 
Hlasování:       pro: 6     proti: 0      zdržel se: 1 
Usnesení č. 14b bylo schváleno. 

 
15) Využití nebytových prostor MČ Brno-Ořešín pro ukrajinské uprchlíky. 

Paní Rejmanová vyzvala k zapojení se pomoci ukrajinským běžencům a nabídnout 
k dispozici bývalý úřad a klubovnu v hasičské zbrojnici. Pan starosta uvedl, že dopis 
s nabídkou na nebytové prostory bývalého úřadu byl již na MMB zaslán. Klubovna hasičů 
je pro tyto účely zcela nevhodná. Zásahová jednotka v případě potřeby musí mít prostor, 
kde může držet pohotovost. Nyní každý z nás může průběžně přispívat na veřejně známý 
účet Diecézní charity Brno (s doporučením paní primátorky města Brna). Kdo mohl a 
chtěl vyjádřit podporu se již sám zapojil. 
 

16) Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů. 
a) Pan starosta zašle e-mailem paní zastupitelce Rejmanové požadovanou odpověď proč 

není navržena jako jeden z ověřovatelů zápisu. 

b) Paní Rejmanová se dotazovala, kdo bude platit právníky v případě podání žaloby na 
územní plánu města Brna. Pan starosta předpokládá, že územní plán, obsahující 
nedostatky nebude přijat. 

c) Paní Rejmanová se dotázala, kdy vyjde občasník HORUS č. 1/2022 (v pondělí 
21.3.2022). 

d) Pan zastupitel Suchý se zeptal, zda se nebude měnit vodní prvek studny na původní 
pumpu, že potřebuje čerpat vodu. Pan starosta zmínil, že s použitím čerpadla bočním 
vstupem lze vodu nabírat. 

e) Pan zastupitel Suchý vyjádřil nespokojenost s nezametenými prašnými komunikacemi. 

Navrhoval, aby se cesty zametání štěrku provádělo opakovaně. Pan starosta na to 

reagoval, že jarní úklid je nákladná záležitost, a že průběžný úklid by byl velice 

neefektivní. Úklid po zimě se provádí vždy po zimní sezoně ke konci března.  
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f) Pan zastupitel Suchý kritizoval stavebníky na ulici Klimešova, kteří při práci zabraňují 
průjezdu ulicí. Požadoval, aby majitel z důvodu oprav soukromého domu zajistil cedule 
označující dočasné omezení průjezdu silnice, aby se řidiči nemuseli zbytečně vracet. Pan 
starosta mu sdělil, že když ví, kdo je stavebník, a navíc je-li to soused, stačí se s ním v 
případě potřeby domluvit.   

 
Pan starosta všem poděkoval a ukončil jednání. 
 
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. 


