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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 5. 9. 2019 od 17.00 hodin
v Hostinci Slunečnice, Faměrovo náměstí 17, Brno

Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 6. zasedání ZMČČ (2)
• ověřovatele zápisu 6. zasedání ZMČČ Mgr. Pavla Blažíka, Mgr. Jitku Silárszkou a
Mgr. Františka Černína (3)
• střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2021-2025 (7)
• Souhlas s podmínkami úvěru a připojení se k uzavření úvěrové smlouvy
na 2. mil. Kč na opravu střechy a sklepních prostor bytového domu Tržní 151/8
v rozsahu č. 8 zápisu z 10. shromáždění Společenství vlastníků domu Tržní 8 v Brně
IČ 29315336 (14a)
• Požadavky MČ Brno-Černovice k obsahu změny ÚPmB B1/19-CM (21)

souhlasí:
• s navrhovaným zněním obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města
Brna, ve znění pozdějších vyhlášek bez připomínek (8)
• s navrhovaným zněním článků, týkajících se územního plánování, obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek
bez připomínek (9a)
• s navrhovaným zněním OZV č.
/2019 o místním poplatku na provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (10)
• se zněním příloh č. 1 a č. 2 k OZV č.
/2019, kterou se mění a doplňuje OZV
statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ve znění pozdějších vyhlášek s požadavkem dle usnesení 2019/Z/06/11a (11b)
• se zněním OZV č.
/2019, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna
č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů s tím, že se vypouští z přílohy č. 1 - Vymezení
prostoru pro volný pohyb psů lokalita Černovická – U Svitavy, oplocený výběh
pro psy, p. č. 2542/1 v k. ú. Černovice. Příloha č. 2 - Vymezení prostoru, kam je vstup
se psy zakázán bez připomínek (12)
• se zněním OZV č.
/2019, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města Brna
č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek se stanovením následujících
případů na území městské části Brno-Černovice s vymezením odlišné doby nočního
klidu od zákonné úpravy pro rok 2020:
30. 4. – 1. 5. 2020 od 2:00 do 6:00 – Pálení čarodějnic v Černovicích
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20. 6. – 21. 6. 2020 od 2:00 do 6:00 - Černovická letní show
9. 7. – 10. 7. 2020 od 24:00 do 6:00 – Letní kino v Černovicích
23. 7. – 24. 7. 2020 od 24:00 do 6:00 – Letní kino v Černovicích
6. 8. – 7. 8. 2020 od 24:00 do 6:00 – Letní kino v Černovicích
20. 8. – 21. 8. 2020 od 24:00 do 6:00 – Letní kino v Černovicích
29. 8. – 30. 8. 2020 od 1:00 do 6:00 Černovické babí léto (rozloučení s prázdninami)
4. 9. – 5. 9. 2020 od 2:00 do 6:00 – Černovické hody
5. 9. – 6. 9. 2020 od 2:00 do 6:00 – Černovické hody (13)
• se stažením bodu č. 15. Prodej bytové jednotky č. 8 v BD Tržní 151/8 – určení ceny
prodeje z programu 6. Zastupitelstva MČ Brno-Černovice (15)
• s prodejem pozemku parc. č. X v k. ú. Černovice X, bytem X (16)
• se směnou pozemků za účelem výstavby nových hal pro stávající, nebo nové investory
dle přiloženého GP společnosti Bor Logistics, spol. s r.o., Central Trade park Brno
(20)
nesouhlasí
• s
výpůjčkou
pozemků
za
účelem
vybudování
parkovacích
ploch
s následným bezúplatným převodem do vlastnictví SMB na pozemcích parc. č. 1809/1
a parc. č. 1846/7 vše v k. ú. Černovice, firmě ALMA control s.r.o., Tábor 3097/37,
61600 Brno, IČ: 03984681 (17)
• s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže
na pozemku parc. č. 1731 v k. ú. Černovice (18)
• s prodejem pozemku parc. č. 2337/4 o výměře cca 69 m² v k. ú. Černovice manželům
X (19)
bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů (5)
• zápis ze 6. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 12. 8. 2019 (6)
• zápis a usnesení 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne
3. 6. 2019 (22)
požaduje
• aby byl v některé z částí Statutu města Brna výslovně obsažen fakt, že participace na
přípravě územně plánovací dokumentace nebo její změny a územně plánovacích
podkladů, je-li v nich řešeno území MČ, zahrnuje i účast MČ
na výrobních výborech (9b)
• úpravu přílohy č. 2 k OZV č. /2019, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního
města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek, a to u Městské části Brno-Černovice změnit hody na Černovické hody. (11a)
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pověřuje
• starostu Ing. Ladislava Kotíka podpisem Souhlasu s podmínkami úvěru a připojení se
k uzavření úvěrové smlouvy na 2. mil. Kč na opravu střechy a sklepních prostor
bytového domu Tržní 151/8 v rozsahu č. 8 zápisu z 10. shromáždění Společenství
vlastníků domu Tržní 8 v Brně IČ 29315336 (14b)

Ing. Ladislav Kotík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Blažík

Mgr. Jitka Silárszká

Mgr. František Černín

