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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 24. 10. 2019 od 17.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno

Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 7. zasedání ZMČČ (3)
• ověřovatele zápisu 7. zasedání ZMČČ Mgr. Pavla Blažíka, Mgr. Dagmar Kousalovou
a Mgr. Jitku Silárszkou (4)
• následující připomínku k návrhu změny B17-/15-0/Z Územního plánu města Brna
vybrané ke zkrácenému postupu pořízení: MČ Brno-Černovice požaduje zachování
funkčního typu plochy pro veřejnou vybavenost – školství OS (8b)
• vzdání se práva a prominutí dluhu:
a) ve výši 35.371 Kč za X, X
b) ve výši 22.106 Kč za X, X (12)
• změnu podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů uvedených v příloze
OZV č. 19/2017, v platném znění, a stanovení podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů takto:
Pálící dny:
- úterý 17.00 - 20.00 hod.
- sobota 14.00 - 20.00 hod. (16)

souhlasí:
• s návrhem změn B14-/15-0/Z a B15/15-0/Z Územního plánu města Brna vybraných
ke zkrácenému postupu pořízení bez připomínek (8a)
• s uzavřením dohody o provedení práce mezi MČ Brno-Černovice a neuvolněným
zastupitelem Bc. Silvií Zeinerovou Sanža na období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2019
na editaci a korekturu zpravodaje Černovin s měsíční odměnou X Kč (11)
• s prodejem části pozemku parc. č. 1570/4 o výměře cca 9 m² v k. ú. Černovice
X, bytem X a X, bytem X, za účelem rozšíření vjezdu do skladu (13)
nesouhlasí:
• s prodejem pozemku parc. č. 1892/2 v k. ú. Černovice panu X a panu X za účelem
zarovnání vlastnické hranice svých pozemků (14)

bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů (6)
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• zápis a usnesení 6. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne
26. 8. 2019 (7)
• zprávu o plnění programového prohlášení RMČ Brno-Černovice (9)
• zprávu o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (10)
• informaci o prodeji pozemků parc. č. 2712/188, parc. č. 2712/189, parc. č. 2712/190 a
parc. č. 2712/191 vše v k. ú. Černovice společnosti Brněnské komunikace a.s.,
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 60733098 s výhradou zpětné
koupě, dle které by společnost Brněnské komunikace a.s. byla povinna převést
předmětné pozemky zpět do vlastnictví statutárního města Brna na základě výzvy
statutárního města Brna. (15)

Ing. Ladislav Kotík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Blažík

Mgr. Dagmar Kousalová

Mgr. Jitka Silárszká

