Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Ořešín,
konaného dne 17.6.2019 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, Ing. Hana Rejmanová, Martin Piják
Za ÚMČ: Ing. Vlasta Kalinová
Hosté: 11 občanů
Pan starosta na úvod všechny v úvodu přivítal a zeptal se, zda zastupitelé a přítomná
veřejnost souhlasí s nahráváním p. zastupitelkou Rejmanovou a natáčením videa
panem Marešem. Nesouhlasili: J. Levíček, L. Kozohorský, F. Foret, L. Pazderková, M. Piják,
V. Kalinová, z hostů: 8 občanů. Proti nahrávání nic nenamítali: 2 hosté.
Pan starosta konstatoval, že zápis provede tajemnice Kalinová a přistoupilo se k volbě
ověřovatelů.
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu pana M. Pijáka a paní L. Pazderkovou. Jiné
návrhy nezazněly.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje jako ověřovatele zápisu Bc. Pazderkovou a Martina
Pijáka.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Schválení programu.
Pan starosta se přítomných dotázal, zdali má někdo návrh na doplnění či změnu programu.
Pan starosta dal hlasovat o bodech navržených paní Rejmanovou.
a) Zkrácení zvonění kapličky na polovinu stávající doby. Týká se zvonění v 6 hodin ráno.
b) Senior bus. Návrh na pronájem minibusu (2x měsíčně) za účelem převozu ořešínských
seniorů do Globusu a zpět.
c) Vývěsky a jejich řádné označení. Nevhodný obsah na úřední desce.
d) Na internetových stránkách úřadu doplnit mailové kontakty na zastupitele.
e) Pro ořešínské seniory zajištění dovážky obědů ze školní jídelny ZŠ Blanenská 1,
Jehnice. Případná dotace dopravy.
f) Zmocnění zastupitelky Rejmanové k jednání se stavebním dozorem a se stavební firmou
Přemysl Veselý ve věci rekonstrukce účelové komunikace Ořešín a ve věci oprava
kapličky (reklamace a vícepráce).
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín zařazuje do programu 6 bodů předložených paní
zastupitelkou Rejmanovou.
Hlasování:
pro: 2
proti: 0
zdržel se: 5
Usnesení č. 2a nebylo schváleno.
Následně dal pan starosta hlasovat o celém návrhu programu.
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje program 4. zasedání ZMČ Brno-Ořešín,
předložený starostou Mgr. Levíčkem.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2b bylo schváleno.
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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. 2/2019.
6. Veřejnoprávní smlouva s SDH Brno-Ořešín.
7. Závěrečný účet MČ Brno-Ořešín za rok 2018.
8. Účetní závěrka MČ Brno-Ořešín k 31.12.2018.
9. Veřejnoprávní kontrola MŠ Oříšek Brno.
10. Smlouva s dodavatelem energií na roky 2020-2021.
11. Zimní a letní údržba komunikací.
12. Pronájem pozemku p.č. 248 část, 251 v k.ú. Ořešín.
13. Finanční výbor (změna člena výboru).
14. Informace: Zmocnění pracovní skupiny Sněmu starostů k navržení řešení zamezení
neúměrného zatěžování úřadů městských částí poskytováním informací.
15. Předání požadovaných účetních informací paní zastupitelce Rejmanové.
16. Různé – připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
3. Připomínky, dotazy, návrhy občanů. v bodě Různé
4. Kontrola bodů z minulého ZMČ Brno-Ořešín.
a) Tajemnice Kalinová konstatovala, že odchyt koček ve dnech 18.5. až 20.5.2019 v oblasti
ulic Příhon, Ronovská a Klimešova nebyl příliš úspěšný. Byly odchyceny pouze 4
kočky, z nichž už 2 byly vykastrované, zbývajícím dvěma kastrování zajistila městská
policie a poté byly vráceny na původní místo odchytu.
b) Byl navržen termín jednání ohledně řešení záležitosti koní se zástupcem stájí majitelů
koní p. Ondráčkem na dny 18.7.2019 nebo 19.7.2019 se zastupiteli J. Levíčkem,
L. Kozohorským, F. Foretem.
c) Pan starosta Levíček se dotázal paní zastupitelky Rejmanové v záležitosti jejich jednání
ve věci přechodu na Klimešové za výstupní zastávkou MHD.
Zastupitelka Rejmanová informovala, že odeslala dopis na OD MMB.
Starosta konstatoval že dle usnesení ZMČ Brno-Ořešín měla p. Rejmanová informovat
každý měsíc, což se nestalo. Uvedl, že v mezičase se na úřad obrátil BKOM s žádostí
o spolupráci, neboť tam, kde žádá přechod zřídit paní Rejmanová, jej nelze realizovat.
Pan starosta informoval BKOM o přípravě studie návsi, která bude řešit i komunikační
propojení. Pan starosta konstatoval, že odesláním dopisu nebyl splněn úkol, který paní
Rejmanová dostala. Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín konstatuje, že zastupitelka Rejmanová nesplnila úkol. ZMČ
Brno-Ořešín odnímá p. Rejmanové pověření jednat ve věci přechodu na ulici Klimešové.
Hlasování:
pro: 5
proti: 2
zdržel se: 0
Usnesení č. 4c bylo schváleno.
d) Poté se zeptal pan starosta Levíček paní Rejmanové jaké kroky učinila ve věci zábradlí
na Ronovské a kde čerpá informace k závěrům, které veřejně publikuje. Paní Rejmanová
v této věci neučinila nic a ohledně informací se odkázala na dvě obyvatelky ulice
Ronovská. Po té pan starosta citoval z korespondence s BKOM, která prokazuje, že
informace publikované paní Rejmanovou jsou zcela nepravdivé. Pan starosta upřesnil, že
úřad vede s BKOM jednání a byl požádán o spolupráci na hledání řešení.
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín konstatuje, že zastupitelka Rejmanová nesplnila úkol. ZMČ
Brno-Ořešín odnímá p. Rejmanové pověření jednat ve věci zábradlí na ulici Ronovské.
Hlasování:
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení č. 4d bylo schváleno.
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g) Dále pan starosta reagoval na veřejně publikovaná vyjádření paní Johanisové
v Ořešníku, že nástěnka Strany zelených na konečné zastávce musela být odstraněna
kvůli stížnostem ze strany ÚMČ. Na to starosta citoval z dopisu generálního ředitele
DPMB, který uvádí, že nástěnka musela být odstraněna, neboť se tam nacházela bez
jakéhokoli smluvního vztahu a bez vědomí DPMB, tedy podvodem. V diskusi vystoupili
zastupitelka Rejmanová a pan Havíř, který podotkl, že nástěnky obce tam nejsou 30 let,
jak řekl pan starosta, ale od roku 2002 a že o nich jednal na DPMB osobně.
h) Pan starosta citoval slova paní Rejmanové, že obec nakládá nehospodárně s energiemi,
a že to vypadá, že zde těží bitcoiny. Paní zastupitelka srovnávala rozpočet na energie 4
odběrných míst v Ořešíně oproti jednomu na elektrickou energii v Jehnicích.
i) Pan starosta se dále dotázal paní Rejmanové, proč publikuje informace, které mají jediný
účel, a to vytvořit dojem, že MČ Brno-Ořešín nedobře nehospodaří. Jako příklad uvedl
informaci o nákladech na pohonné hmoty JSDH. Paní Rejmanová namítla, že ji obec
neposkytla knihu jízd. Tu však obec nemá, pouze JSDH má vlastní knihu jízd a M. Piják
sdělil, že čerpají naftu dle předpisu pro hasičské jednotky.
j) Paní Rejmanová také osočila obec, že plýtvá prostředky na reprezentaci obce. Pan
starosta vysvětlil, že jde o veškeré náklady obce na občerstvení pro vystupující umělce
(hody, Ořešínské slavnosti), pro seniory, na pohoštění ve volbách atd. Tedy obec
používá prostředky naprosto standardně.
k) Pan starosta se obrátil na p. Rejmanovou s žádostí, když se neustále domáhá
otevřeností a transparentností občanům a zveřejňuje všechny údaje, ke kterým se
dostane, zda by jako pravidelná přispěvatelka fb stránek „Milujeme Ořešín“ sdělila, kdo je
autorem těchto anonymních facebookových stránek. P. Rejmanová odpověděla, že
autora zná, ale jméno nesdělí.
l) Pan starosta upozornil p. Rejmanovou, že pokud vyhlašuje, že obec nesprávně
vynakládá veřejné prostředky, a pokud podle jejího mínění vznikla škoda větší než 5 tis.
Kč, že by měla uplatnit ohlašovací povinnost dle trestního zákona podle §§ 367 a 368 a
podat trestní oznámení. Konstatoval, že nechápe, proč tak neučinila, když s posíláním
udání nemá problém, pokud na něj zaslala udání ve věci, která vůbec nesouvisí
s výkonem funkce starosty s dotazem „Zda se takto jedná mezi normálními lidmi?“.
m) Dále se zastupitelky dotázal, zdali považuje za normální zvát na kolegy "investigativního"
novináře, načež konstatoval, že doufá, že je za to aspoň dobře zaplacený. Proti tomu se
razantně ohradil p. Mareš z za kamerou.
Pan starosta vyzval zastupitelku Rejmanovou k omluvě. Nestalo se. Na základě uvedených
informací předřadil bod 13., který úzce souvisí s dosavadním jednáním ZMČ Brno-Ořešín
13. Finanční výbor (změna člena výboru).
Pan starosta předložil zastupitelstvu návrh, podaný Z. Vávrou z veřejnosti, na nového člena
finančního výboru, a protože výbor byl ustanoven jako tříčlenný, konstatoval, že ZMČ BrnoOřešín má tři možnosti: 1) návrh na volbu člena neakceptovat, 2) revokovat usnesení ZMČ
Brno-Ořešín a zvětšit počet členů FV na 5, a volbu provést, 3) odvolat jednoho člena a
navrženého dovolit. Uvedl, že paní Rejmanová neustále publikuje nepravdy a ZMČ BrnoOřešín ji v tom nemůže bránit. Může však dosáhnout toho, aby je nepublikovala jako členka
FV. (Příloha č. 1)
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín odvolává paní Rejmanovou jako členku FV a volí na uvolněné
místo nového člena Finančního výboru p. Jiřího Švédu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019.
Tajemnice Kalinová předložila rozpočtové opatření č. 2/2019. (Příloha č. 2)
Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Veřejnoprávní smlouva s SDH Brno-Ořešín.
Ing. Kozohorský sdělil, že prostředky ve výši 9 tis. Kč budou použity jako příspěvek na
dětský tábor, organizovaný SDH Brno-Ořešín, pro 18 ořešínských dětí. Po krátké diskusi
bylo přistoupeno k hlasování.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Závěrečný účet MČ Brno-Ořešín za rok 2018.
Závěrečný účet byl k dispozici veřejnosti i zastupitelům po dobu 15 dnů. Po krátké diskusi
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Závěrečný účet MČ Brno-Ořešín za rok 2018.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
8. Účetní závěrka MČ Brno-Ořešín k 31.12.2018.
Proběhla krátká diskuse. Pan starosta dal hlasovat o přijetí účetní závěrky k 31.12.2018.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Účetní závěrku MČ Brno-Ořešín za rok 2018.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9. Veřejnoprávní kontrola MŠ Oříšek Brno.
Tajemnice Kalinová přítomné seznámila s kladným hodnocením výsledků veřejnoprávní
kontroly MŠ Oříšek Brno. Kontroly, zaměřené na stravování a školní zahradu, se za finanční
výbor zúčastnil Ing. Jurtík.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje výsledky veřejnoprávní kontroly, provedené dne
9.4.2019 v MŠ Oříšek Brno.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Smlouva s dodavatelem energií na roky 2020-2021.
Zastupitelé před zasedáním ZMČ Brno-Ořešín měli k dispozici předložené smlouvy
s dodavatelem elektřiny a plynu na roky 2020-2021 Teplárny Brno, a.s., a to i pro MŠ Oříšek
Brno.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny a plynu
s Teplárnami Brno. a.s. pro roky 2020-2021.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
11. Zimní a letní údržba komunikací.
Ing. Kozohorský předložil nový návrh smlouvy o poskytování služeb „Zimní údržba
komunikací a chodníků a letní údržba silniční zeleně, VKP a dalších ploch na území MČ
Brno-Ořešín pro období 2019/2020“, a zároveň navrhl, které firmy by ZMČ mohlo s nabídkou
oslovit včetně těch z minulých období. Pan starosta přispěl svými návrhy: čl. II
přeformulování úklidu str. 2, 3. odst. při spadu 3 cm sněhu, chemický posyp použít po
souhlasu objednatele, objednávku odstranění posypových hmot v plné ceně do 30.4.2019
(v textu 2x), použití 6 obecních beden na posypová materiál (návrh pana Foreta), 4. odst. –
silniční zeleň odstranit 2-3 ročně, pokos zajistit do 30.6. kalendářního roku, čl. V – vypustit
GPS, čl. VI – ochrany zaparkovaných aut a ve smlouvě příslib pojištění odpovědnosti za
škodu.
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Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb „Zimní údržba
komunikací a chodníků a letní údržba silniční zeleně, VKP a dalších ploch na území MČ
Brno-Ořešín pro období 2019/2020“ a poptávku navržených subjektů.
Hlasování:
pro: 7
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

zdržel se: 0

proti: 0

12. Pronájem pozemku p.č. 248 část, 251 v k.ú. Ořešín.
Po diskusi byl navržen paní Rejmanovou protinávrh, a to zkrácení nájemní doby na 1 rok.
ZMČ Brno-Ořešín přistoupilo k hlasování o usnesení.
a) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje pronájem pozemku p.č. 248 část, 251 v k.ú.
Ořešín na dobu 1 roku žadatelům manželům Venclovským.
Hlasování: pro: 1
proti: 0
zdržel se: 6
Usnesení č. 12a nebylo schváleno.
b) Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín schvaluje pronájem pozemku p.č. 248 část, 251 v k.ú.
Ořešín na dobu určitou 15 let žadatelům manželům Venclovským.
Hlasování:
pro: 5
proti: 1
zdržel se: 1
Usnesení č. 12b bylo schváleno.
c) K danému pozemku se váže vedení přípojky, proto bylo přistoupeno k dalšímu hlasování.
Usnesení: ZMČ Brno-Ořešín souhlasí se zřízením služebnosti pro vedení přípojky NN
elektrické energie) k pozemku parc. č. 248/2 v k.ú. Ořešín, pro RD na pozemku
parc. č. 247/2, k. ú. Ořešín.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 12c bylo schváleno.
14. Informace: Zmocnění pracovní skupiny Sněmu starostů k navržení řešení zamezení
neúměrného zatěžování úřadů městských částí poskytováním informací.
Pan starosta informoval zastupitele, že byl sněmem starostů pověřen k přípravě návrhů
řešení kdy úřady malých MČ jsou přetěžovány extrémním nárůstem počtu žádostí podle § 82
zákona o obcích a podle Zákona č. 106/1999 Sb. - Zákona o svobodném přístupu
k informacím, a uvedl, že v Jihlavě bylo podáno tolik žádostí, že na jejich zpracování museli
vyčlenit jednoho pracovníka s náklady 500 000 Kč, což je pro malé MČ likvidační. Na to
okamžitým výstupem reagoval novinář Mareš, který za těmito podáními v Jihlavě stojí, že se
proti informaci důrazně ohrazuje. Načež pan starosta odvětil, že pouze konstatoval
informace z veřejných zdrojů a jaký je stav žádostí v Jihlavě.
15. Předání požadovaných účetních informací paní zastupitelce Rejmanové.
Tajemnice Kalinová uvedla, že paní Rejmanová si podala stížnosti na Jihomoravský kraj a
Magistrát města Brna ohledně neobdržení informací. Tajemnice opětovně požádala p.
zastupitelku Rejmanovou, aby své dotazy podle § 82 převážně směrovala na samosprávu.
Dále ji požádala, aby vždy pečlivě zvážila, které informace potřebuje k činnosti vyplývající
z funkce zastupitelky a nežádala o veškeré informace plošně. Poté tajemnice předala
p. Rejmanové požadované údaje kopie účtů z roku 2018 účtů: 518 (138 stran A4) a účtu 513
(36 stran A4) a 042 (1 A4). Další žádostí podle § 82 c) zákona o obcích byl požadavek na
veškeré účetní doklady obce od 1.1.2019 do 31.3.2019. Tajemnice předala v 18stránkové
sjetině (50 řádků/1 str.) a požádala paní Rejmanovou pečlivý výběr konkrétního účetního
dokladu zúžením plošných požadavků, a to i přesto, že p. Rejmanová nabídla, že by si
všechny doklady obce ofotila.
16. Různé - připomínky, dotazy, návrhy zastupitelů.
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a) P. Rejmanová sdělila že občané, bydlící u kapličky žádají zkrácení zvonění kapličky v 6
hod. ráno na polovinu. Pan starosta se p. zastupitelky zeptal, o které občany se jedná.
Neboť ti, co bydlí v bezprostřední blízkosti, jichž se pan starosta dotazoval, s tím vůbec
žádný problém nemají. Odpověď nedostal. Zastupitelé s požadavkem nesouhlasili.
b) Senior bus. Návrh na pronájem minibusu (2x měsíčně) za účelem převozu ořešínských
seniorů do Globusu a zpět (Po 8-11 pro 9 lidí). Přítomní konstatovali, že by se jednalo
o naprosté mrhání prostředky obce, že se lze přemístit do Globusu i bez nákladů obce.
c) P. Rejmanová: Vývěsky a jejich řádné označení. Připomínka na nevhodný obsah na
úřední desce (pozvánka na křesťanský festival v Řečkovicích a na pochod pro život p. Rejmanová přednesla, co se má podle zákona na úřední desce vyvěšovat, a žádala
tajemnici, nechť zákon dodržuje.
d) P. Rejmanová požaduje na internetových stránkách úřadu doplnit e-mailové kontakty na
zastupitele. Pan starosta řekl, že již v minulosti byli zastupitelé ZMB spamováni různými
aktivisty, a že na obec a starostu je kontakt dostupný. Obdržené dotazy a informace
zastupitelům rádi zprostředkujeme. Místostarosta Kozohorský podotkl, že na většinu
zastupitelů většina občanů kontakt má z běžného osobního kontaktu a pokud ne, tak
maximálně přes jednoho souseda se ke kontaktu dostane.
e) P. Rejmanová – pro ořešínské seniory chce zajištění dovážky obědů ze školní jídelny ZŠ
Blanenská 1, Jehnice. Pan starosta se podivil, neboť obědy do naší MŠ dovážíme
z Řečkovic, neboť v Jehnicích nás odmítli. V diskusi vystoupili pan Suchý a jako host
paní Navrátilová. Údajnou nespokojenost s dovážkou obědů p. Tutteové prověří pan
starosta.
f)

P. Rejmanová se vyhradila vůči vysoké ceně (26. tis. Kč) za pořízené zábradlí
u Zvoničky. Zpochybnila jednání se stavebním dozorem a se stavební firmou Přemysl
Veselý ve věci rekonstrukce účelové komunikace Ořešín a ve věci oprav kapličky a
ohradila se proč nebyla při kolaudaci reklamace vyřízena a provádí se opravy jako
vícepráce.

g) P. Rejmanová zpochybnila vyvěšená rozpočtová opatření za rok 2018, tajemnice
přislíbila, že to ověří (dodatečně všem zastupitelům sdělila, že na stránkách obce mají
být pouze rozpočtová opatření vztažená k účetnímu roku, tedy za rok 2019).
h) Na závěr poděkoval pan starosta všem sponzorům, zastupitelům a sboru dobrovolných
hasičů, kteří přispěli k velmi hezkému průběhu slavností ořešínského léta 2019 a s tímto
se se všemi přítomnými rozloučil.
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Zapsala: Ing. Vlasta Kalinová
Jednání skončilo v 19,30 hod.

Zápis ověřili:

Mgr. Jan Levíček …………………………

Bc. Libuše Pazderková…………………………Martin Piják...................................
Jednání zastupitelstva jsou veřejná.
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