
Zápis z ustavujícího zasedání ZMČ Brno-Útěchov, konaného dne 24. října 2022 

ve sportovním centru MČ Brno-Útěchov, Adamovská 26, 644 00 Brno 

 

Navržený program: 

 

 1. Zahájení, určení zapisovatele 

 2. Složení slibu 

 3. Volba ověřovatelů zápisu 

 4. Schválení programu 

 5. Určení funkcí, pro které budou členové ZMČ uvolněni 

 6. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

 7. Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty 

 8. Volba starosty a místostarosty/místostarostů 

 9. Zřízení výborů 

10. Volba předsedů výborů 

11. Termíny zasedání ZMČ v roce 2022 a 2023 

12. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 23. 12. 2023 na pronájem stavby pro rodinnou      

      rekreaci ev. č. 17 a pozemku p. č. 77/2 

13. Různé, diskuse, závěr 

 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele 

 

Zasedání ZMČ zahájil a řídil dosavadní starosta městské části Brno-Útěchov PhDr. Zdeněk 

Drahoš. 

 

Zahájení v 17.02 hodin. 

 

Při zahájení přítomno 7 členů ZMČ. 

 

Zastupitelstvo je schopno se usnášet. 

 

Přítomen tajemník ÚMČ Brno-Útěchov PaedDr. Ladislav Filipi.  

 

Zapisovatelem určil starosta tajemníka PaedDr. Ladislava Filipiho. 

 

 

 

2. Složení slibu 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

 



Starosta požádal nejstaršího člena ZMČ RNDr. Luďka Zahradníčka o přednesení slibu člena 

zastupitelstva městské části statutárního města Brna. RNDr. L. Zahradníček přednesl slib. 

Všichni členové zastupitelstva složili slib bez výhrad stanoveným způsobem – pronesením 

slova slibuji a podpisem písemného vyhotovení slibu. 

 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni JUDr. Šárka Cechová a p. Petr Holík. 
 
Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 
 

4. Schválení programu 

 

V rozpravě vystoupil doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Uvedl, že bývá obvyklé předložit na 

prvním zasedání zastupitelstva jednací řád. Doplnil, že na toto zasedání předložen nebyl, a 

dotázal se, zda by před dalším jednáním neměl být schválen jednací řád.  

Starosta odpověděl, že jednací řád zdejší zastupitelstva má, bude však vhodné jej novelizovat, 

projednáván bude na dalších zasedáních zastupitelstva – nyní to není třeba. 

 

Navržený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele 

 2. Složení slibu 

 3. Volba ověřovatelů zápisu 

 4. Schválení programu 

 5. Určení funkcí, pro které budou členové ZMČ uvolněni 

 6. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

 7. Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty 

 8. Volba starosty a místostarosty/místostarostů 

 9. Zřízení výborů 

10. Volba předsedů výborů 

11. Termíny zasedání ZMČ v roce 2022 a 2023 

12. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 23. 12. 2023 na pronájem stavby pro rodinnou      

      rekreaci ev. č. 17 a pozemku p. č. 77/2 

13. Různé, diskuse, závěr 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Schválený program: 

 

1. Zahájení, určení zapisovatele 

 2. Složení slibu 



 3. Volba ověřovatelů zápisu 

 4. Schválení programu 

 5. Určení funkcí, pro které budou členové ZMČ uvolněni 

 6. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

 7. Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty 

 8. Volba starosty a místostarosty/místostarostů 

 9. Zřízení výborů 

10. Volba předsedů výborů 

11. Termíny zasedání ZMČ v roce 2022 a 2023 

12. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 23. 12. 2023 na pronájem stavby pro rodinnou      

      rekreaci ev. č. 17 a pozemku p. č. 77/2 

13. Různé, diskuse, závěr 

 

 

5. Určení funkcí, pro které budou členové ZMČ uvolněni 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

neurčuje žádnou funkci, pro kterou budou členové zastupitelstva uvolněni 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

6. Stanovení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

stanovuje od 24. 10. 2022 odměnu  

a) starostovi/starostce ve výši 

b) místostarostovi/místostarostce ve výši 

c) předsedovi/předsedkyni kontrolního a finančního výboru ve výši 

d) členům výborů 

e) členům zastupitelstva neuvedeným v písm. a-d 

 

 



Starosta navrhl následující výši měsíčních odměn odměn: starosta 18 030 Kč, místostarosta 

15  000 Kč, v případě dvou místostarostů  7 500 Kč pro jednoho, předsedové výborů 2 500 Kč, 

členové zastupitelstva 1 000 Kč.  

 

Nové usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

stanovuje od 24. 10. 2022 odměnu  

a) starostovi/starostce ve výši 18 030 Kč 

b) místostarostovi/místostarostce ve výši 7 500 Kč 

c) předsedovi/předsedkyni kontrolního a finančního výboru ve výši 2 500 Kč 

d) členům zastupitelstva neuvedeným v písm. a-c 1 000 Kč 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

7. Stanovení způsobu volby starosty a místostarosty/místostarostů 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov  

schvaluje volbu starosty a místostarosty/místostarostů aklamací; nejprve proběhne volba 

starosty, poté místostarosty/místostarostů; kandidáti budou voleni v pořadí, v jakém budou 

navrženi, hlasovat se bude o všech navržených kandidátech, zvolen bude ten, kdo získá nejvíce 

hlasů, nejméně však čtyři hlasy; nebude-li takto zvolen žádný kandidát, proběhne druhé kolo 

volby z kandidátů, kteří obdrželi dva nejvyšší počty hlasů, a to při rovnosti hlasů v pořadí, 

v jakém byli navrženi, v případě různého počtu hlasů v pořadí dle počtu hlasů; ve druhém kole 

bude zvolen ten kandidát, který jako první získá alespoň čtyři hlasy, o dalších kandidátech se 

již hlasovat nebude 

 

Starosta navrhl veřejnou volbu funkcionářů a volbu dvou místostarostů. 

 

Nové usnesení: 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

a) stanovuje počet místostarostů na dva 

 

b) schvaluje volbu starosty a místostarosty/místostarostů aklamací; nejprve proběhne volba 

starosty, poté místostarosty/místostarostů; kandidáti budou voleni v pořadí, v jakém budou 



navrženi, hlasovat se bude o všech navržených kandidátech, zvolen bude ten, kdo získá nejvíce 

hlasů, nejméně však čtyři hlasy; nebude-li takto zvolen žádný kandidát, proběhne druhé kolo 

volby z kandidátů, kteří obdrželi dva nejvyšší počty hlasů, a to při rovnosti hlasů v pořadí, 

v jakém byli navrženi, v případě různého počtu hlasů v pořadí dle počtu hlasů; ve druhém kole 

bude zvolen ten kandidát, který jako první získá alespoň čtyři hlasy, o dalších kandidátech se 

již hlasovat nebude 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

8. Volba starosty a místostarosty/místostarostů 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

zvolilo  

a) starostou/starostkou městské části Brno-Útěchov 

b) místostarostou/místostarostkou městské části Brno-Útěchov 

určuje, že místostarosta/místostarostka                                          bude zastupovat starostu/starostku 

 

 

Volba starosty: 

JUDr. Šárka Cechová navrhla na funkci starosty PhDr. Zdeňka Drahoše. 

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., navrhl na funkci starosty p. Petra Holíka. 

Mgr. Hana Krivdová navrhla na funkci starosty p. Petra Holíka. 

 

Hlasování: 

PhDr. Zdeněk Drahoš: přítomno 7 členů, pro 4, proti 3, zdržel se 0. 

P. Petr Holík: přítomno 7 členů, pro 3, proti 0, zdrželi se 4. 

 

Starostou byl zvolen PhDr. Zdeněk Drahoš. 

 

Volba místostarostů: 

Starosta navrhl jako místostarosty JUDr. Šárku Cechovou a p. Karla Kocha. Sdělil, že JUDr. Š. 

Cechová se vzhledem ke svému členství v samosprávě Jihomoravského kraje může věnovat 

jednání s městem a krajem a vzít si na starost též sociální oblast. P. Karel Koch se bude věnovat 

zimní údržbě komunikací, stavu komunikací, péči o zeleň.  

K oběma návrhům na místostarosty se připojil RNDr. Luděk Zahradníček. 

 



Další návrhy nebyly předloženy. 

 

 

Hlasování: 

JUDr. Šárka Cechová: přítomno 7 členů, pro 4, proti 0, zdrželi se 3. 

P. Karel Koch: přítomno 7 členů, pro 4, proti 0, zdrželi se 3. 

 

Místostarosty byli zvoleni JUDr. Šárka Cechová a p. Karel Koch.  

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

zvolilo  

a) starostou městské části Brno-Útěchov PhDr. Zdeňka Drahoše 

b) místostarosty městské části JUDr. Šárku Cechovou a p. Karla Kocha 

 

 

9. Zřízení výborů 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

zřizuje kontrolní a finanční výbor a stanovuje počet členů obou výborů na 3 

 

Starosta uvedl, že dle zákona o obcích je povinností zastupitelstva zřídit kontrolní a finanční 

výbor a současně navrhl stanovit počet jejich členů nejméně na tři – tři je nejmenší počet členů 

výboru stanovený zákonem o obcích. 

 

Nové usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

zřizuje kontrolní a finanční výbor a stanovuje počet členů obou výborů nejméně na 3 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

10. Volba předsedů výborů 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

P. Petr Holík navrhl na předsedu kontrolního výboru doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka, Ph.D. 

Starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru RNDr. Luďka Zahradníčka. 

 



 

Hlasování: 

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. 

 

O RNDr. Luďku Zahradníčkovi se již nehlasovalo, neboť všemi hlasy byl zvolen doc. Zdeněk 

Dufek. 

 

Starosta navrhl na předsedu finančního výboru RNDr. Luďka Zahradníčka. Další návrhy nebyly 

podány. 

 

Hlasování: 

RNDr. Luděk Zahradníček: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Předsedou finančního výboru byl zvolen RNDr. Luděk Zahradníček. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

zvolilo 

a) předsedou kontrolního výboru doc. JUDr. Ing. Zdeňka Dufka, Ph.D. 

b) předsedou finančního výboru RNDr. Luďka Zahradníčka   

 

 

11. Termíny zasedání ZMČ v roce 2022 a 2023 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

schvaluje následující termín svého zasedání v roce 2022: 15. 12., a následující termíny svého 

zasedání v roce 2023: 22. 2., 19. 4., 14. 6., 13. 9., 8. 11., 20. 12. 

 

Starosta navrhl změnit termín 15. 12. v roce 2022, což je čtvrtek, na obvyklou středu, tedy 14. 

12. 

 

Nové usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

schvaluje následující termín svého zasedání v roce 2022: 14. 12., a následující termíny svého 

zasedání v roce 2023: 22. 2., 19. 4., 14. 6., 13. 9., 8. 11., 20. 12. 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení bylo přijato. 



12. Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 23. 12. 2003 na pronájem stavby pro rodinnou 

rekreaci č. ev. 17 a pozemku p. č. 77/2 

 

Zprávu zpracoval tajemník PaedDr. Ladislav Filipi a předkládá starosta. 

 

Bez připomínek. 

 

Usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 23. 12. 2003 na pronájem stavby pro 

rodinnou rekreaci č. ev. 17 na pozemku p. č. 253, vedeném jak zastavěná plocha a nádvoří, a 

souvisejícího pozemku p. č. 77/2, vedeného jako zahrada, vše v k. ú. Útěchov u Brna 

 

pověřuje starostu podpisem uvedeného dodatku 

 

termín: do 31. 10. 2022 

odpovídá: starosta 

úkol č. 12/24. 10. 2022 

 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 4, proti 0, zdržel se 3. 

 

 

13. Různé, diskuse, závěr 

 

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., uvedl, že řada věcí ve volebních programech volebních 

stran, které kandidovaly ve volbách do zastupitelstva městské části, byla společná. Navrhl 

zvýšit informovanost občanů uveřejňováním oznámení o zasedáních zastupitelstva 

vyvěšováním pozvánky na vývěsce na konečné stanici autobusů MHD a pomocí SMS. 

Starosta odpověděl, že zákon takový postup nevyžaduje a že způsob zveřejňování oznámení o 

zasedáních zastupitelstva je možno projednat spolu s jednáním o jednacím řádem 

zastupitelstva.  

RNDr. Luděk Zahradníček konstatoval, že jde o všeobecně přijatelný návrh, jednání o něm lze 

spojit s jednáním o jednacím řádu zastupitelstva. 

Do této diskuse se zapojil jeden za řady přítomných občanů městské části a uvedl, že 

zastupitelé se mají dotázat občanů, zda požadují takový způsob informování o zasedáních 

zastupitelstva. 

Starosta doporučil spojit danou záležitost s jednáním o jednacím řádu zastupitelstva a 

pozvánku na příští zasedání zastupitelstva dát i na vývěsku na konečné stanici autobusů. 

 

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., vystoupil s dalšími dotazy a připomínkami: 

1) Zeptal se, jak pokračuje příprava stavby nové radnice. Starosta odpověděl, že stavba je 

pravomocně povolena, nyní se čeká, až město Brno na tuto stavbu uvolní peníze. 

 



2) Zeptal se, jaká je vzhledem k současné situaci v cenách energií částka, již za energie platí 

městská část.  

Starosta odpověděl, že přesnou částku nyní nezná, že naše městská část je zapojena spolu s asi 

dvaceti dalšími městskými částmi do celoměstského systému nákupu energií – dodavatele 

vybralo na základě výběrového řízení město Brno – smlouva na dodávky je uzavřena městem 

Brnem, v současné době nelze v tomto směru činit žádné změny. Město Brno také zřídilo 

instituci energetického poradce. Hlavní díl spotřeby energií připadá na sportovní centrum. 

V budoucnu by mohla být zvážena instalace fotovoltaické elektrárny na střeše sportovního 

centra. Starosta přislíbil na příštím zasedání zastupitelstva předložit přesné informace o 

cenách a spotřebě energií městské části. 

 

3) Zeptal se, zda má městská část představu, jak pomoci občanům v oblasti dodávek a cen 

energií.  

Starosta odpověděl, že tato záležitost je mimo možnosti městské části. 

 

4) Uvedl, že na internetových stránkách městské části je stále měsíc po volbách seznam 

zastupitelů z minulého volebního období, i když mandát členů předchozího zastupitelstva 

zaniknul konáním voleb. Starosta odpověděl, že seznam bude nyní po složení slibu 

aktualizován, neboť ještě v souvislosti s ustavujícím zasedáním zastupitelstva a složením slibu 

mohlo dojít ke změnám. 

 

5) Upozornil na stále trvající špatný stav silnice Soběšice-Útěchov. Uvedl, že je třeba vyvíjet 

tlak na vedení Jihomoravského kraje, kterému daná komunikace patří, aby došlo k její opravě. 

Současně navrhl, aby městská část podala jménem starosty příslušnou připomínku k návrhu 

rozpočtu Jihomoravského kraje a podal v této souvislosti návrh na usnesení: 

 

Navržené usnesení: 

ZMČ Brno-Útěchov 

ukládá starostovi MČ, pokud v návrhu rozpočtu JmK na rok 2023 nebudou alokovány 

prostředky pro SÚS JmK na PD k rekonstrukci silnice Soběšice-Útěchov, aby zaslal na JmK 

k návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 připomínku v tom smyslu, aby SÚS JmK obdržela 

prostředky na vypracování PD na rekonstrukci silnice Soběšice-Útěchov. 

 

Hlasování: přítomno 7 členů, pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Starosta objasnil situaci týkající se rekonstrukce komunikace Soběšice-Útěchov: její oprava 

byla v roce 2020 odhadována na 167 mil. Kč, v letošním rozpočtu má Jihomoravský kraj na 

opravy 267 mil. Kč, tyto peníze jsou určeny především na havarijní opravy. JUDr. Šárka 

Cechová doplnila, že spolu se starostou jedná o opravě dané komunikace. 

 

Přítomný občan městské části M. Č. se zeptal na opravu chodníku v Adamovské ulici. Uvedl, 

že tam často nevídá nikoho pracovat.  



Starosta vysvětlil, že o tuto opravu usilovala městská část celkem tři roky. Zajišťuje ji 

společnost Brněnské komunikace ze svých prostředků, má tedy i svůj stavební dozor, městská 

část opravu neplatí. Větší část opravy od Krušinovy ulice po Bažinku je již hotova. 

 

Doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., se dále zeptal, zda budou zřízeny komise.  

Starosta odpověděl, že komise nespadají pod pravomoc zastupitelstva, sdělil však, že 

příslušnou informaci připraví na prosincové zasedání zastupitelstva. 

 

Mgr. Hana Krivdová se otázala na zrušený přechod pro chodce v Adamovské ulici.  

Starosta odpověděl, že přechod musel být zrušen, neboť neodpovídal požadavkům na 

přechody kladeným, a dodal, že o této věci informoval ve zpravodaji městské části vydaném 

v únoru letošního roku.  

Mgr. Hana Krivdová se zeptala, zda by bylo možné zde zřídit provizorní přechod, neboť takové 

zařízení v daném místě velmi chybí. Starosta odpověděl, že zřídit přechod městská část 

nemůže, že patrně ani provizorní přechod neexistuje, ale že věc prověří na Odboru dopravy 

Magistrátu města Brna. Dodal, že je zpracovávána studie nového přechodu. 

Mgr. Hana Krivdová se dále zeptala na zimní údržbu komunikací, zejména jak se bude 

postupovat v případě krizové situace, zda je zamýšleno zřízení krizové linky, kterou by občané 

mohli využít.  

Starosta odpověděl, že v této zimní sezóně bude údržbu komunikací zajišťovat stávající 

dodavatelka Jindřiška Pelantová. Uvedl, že s touto údržbou jsou spojeny potíže vyvolané 

parkujícími automobily a nyní také cenami pohonných hmot a posypových materiálů.  

Do této debaty se zapojila občanka městské části pí M. N. Další občanka uvedla, že např. v ulici 

Ve Vilkách je horší situace než v Adamovské ulici a že s krizovou situací se musí občané 

vypořádat sami.  

Starosta doplnil, že disponibilní rozpočet městské části činí 3,2 mil. Kč na vše, co musí městská 

část zajišťovat, na to je třeba pamatovat i při úvahách o rozsahu zimní údržby komunikací. 

Dodal, že o krizové lince se neuvažovalo. 

 

P. Petr Holík uvedl, že v zimě bývá velký problém se sjízdností ulice Boří, kde se musí občas 

couvat, aby bylo možno odtud vyjet, hrozí zde nehoda.  

Starosta potvrdil, že tato ulice je z hlediska zimní údržby nejproblematičtější, nejvíce se sype, 

nelze však zajistit ani přes veškerou snahu okamžitý zásah. 

 

Občanka městské části pí M. V. upozornila na skutečnost, že ulicí Adamovskou stále projíždějí 

těžká nákladní auta, že řidiči zde nedodržují rychlost, že Útěchov se stal průjezdní obcí. Za celý 

rok, kdy na tuto věc upozorňuje, nedošlo k nápravě – kromě instalace informativních měřičů 

rychlosti. Je třeba pokračovat v úsilí o omezení průjezdu těžkých nákladních vozidel, která si 

tudy zkracují cestu. Upozornila též na smrtelný úraz, který se nedaleko odtud stal.  

Starosta upřesnil, že ke smrtelnému úrazu došlo U Jezírka, a sdělil, že komunikace v ulici 

Adamovské je silnicí III. třídy, která slouží ke spojování obcí. Uvedl, že má stanoviska od Policie 

ČR, Jihomoravského kraje a Odboru dopravy Magistrátu města Brna, že ulicí Adamovskou 

nelze zakázat průjezd aut nad 11 tun. 



Pí M. V. dodala, že komunikace v Adamovské ulici nebyla postavena na takový provoz, tato 

skutečnost by měla být v jednáních využita – mělo by se měřeními prokázat její přetěžování. 

P. Petr Holík dotvrdil slova pí M. V. a dodal, že je třeba konat a vyvíjet další tlak na 

Jihomoravský kraj stran této komunikace.  

Starosta odpověděl, že JUDr. Šárka Cechová bude v dané záležitosti dále jednat a že ji podpoří. 

 

Občanka městské části pí J. N. vystoupila s názorem, je třeba učinit ze zimní údržby prioritu, 

často se na údržbu vyjíždí, až přestane sněžit. Starosta odpověděl, že vzhledem k finančním 

prostředkům, které má městská část k dispozici, jde o maximum možného, a znovu potvrdil, 

že nejsložitější situace je v ulici Boří a na konci ulice Bažinky. 

 

RNDr. Luděk Zahradníček vystoupil s poznámkou, že členové výborů a komisí nemusí být členy 

zastupitelstva a vyzval občany, kteří mají zájem v těchto orgánech pracovat, aby se přihlásili. 

 

Pí J. N. dále vystoupila s dalšími připomínkami: 

1) Zastupitelstvo městské části Brno-Útěchov může mít dle zákona o obcích až 15 členů, naše 

městská část jich má pouze sedm. Důsledkem toho je, že ve volbách řada hlasů propadla. 

V případě početnějšího zastupitelstva by se uplatnili i další kandidáti. Uvedla příklady malých 

městských částí, kde je početnější zastupitelstvo než v Útěchově.  

Starosta odpověděl, že naše městská část je nejmenší ze všech, že existují i jiné městské části, 

které mají též jen sedm zastupitelů, a že na tuto připomínku přijde čas v červnu roku 2026, 

kdy zastupitelstvo bude stanovovat počet svých členů na další volební období. 

 

2) Na internetových stránkách městské části by neměly být uváděny zbytečné údaje, které se 

netýkají městské části, např. výběrová řízení na pracovníky úřadů jiných městských částí či 

majetkové dispozice s pozemky v jiných městských částech.  

Starosta odpověděl, že se nejedná o zbytné informace, nýbrž o povinně zveřejňované 

informace.  

Pí J. N. dodala, že by se na stránkách městské části měla zřídit rubrika na odběr novinek a měly 

by se zde publikovat informace o chystaných novinkách. Oddíl o historii  městské části by se 

měl doplnit o informace ze současnosti. 

Pí J. N. dále uvedla, že by bylo vhodné vydávat zpravodaj městské části čtvrtletně a s rubrikou, 

která by obsahovala názory občanů. 

 

P. Petr Holík doporučil vymezit v městské části prostor k umístění boxu na výdej zásilek. 

Starosta tuto myšlenku podpořil a uvedl, že ve věci již vedl určitá jednání. Jako vhodné místo 

k umístění takového boxu se jeví parkoviště u restaurace Za Sedmero. 

 

   

Zasedání ZMČ Brno-Útěchov dne 24. 10. 2022 ukončil starosta v 18.13 hodin. 

 

 

 

 



 V Brně dne 25. 10. 2022 

 

 

 

 

                                                                                                                               ……………………………….. 

                                                                                                                                 PhDr. Zdeněk Drahoš 

                                                                                                                                            starosta 

 

 

 

 

                                                                                                                              

…………………………………….                                                                               ………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JUDr. Šárka Cechová                                                                                     Petr Holík 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1x svolánka 

1x presenční listina 

1x zápis  

materiály k jednotlivým bodům programu 

1x plnění úkolů 


