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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 13. 12. 2018 od 16.30 hodin
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno

Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice
schvaluje:
- doplněný program 2. zasedání ZMČČ (2)
- ověřovatele zápisu 2. zasedání ZMČČ Mgr. Františka Černína, Bc. Silvii Sanžu a
Mgr. Dagmar Kousalovou (3)
- volební komisi pro volbu starosty, místostarostů a členů rady ve složení
Mgr. František Černín, Mgr. Jana Šimáčková a Bc. Silvie Sanža (7)
- volební komisi pro volbu členů Finančního a Kontrolního výboru ZMČČ ve složení
Ing. Miroslav Jursa, MVDr. Marie Slavíčková a Jiří Hasoň (14)
- s účinností od 13. 12. 2018 výši měsíčních odměn neuvolněného 2. místostarosty MČ
Brno-Černovice takto: 25.000,- Kč (17)
- s účinností od 13. 12. 2018, že v případě souběhu výkonu více funkcí se poskytuje
neuvolněnému 2. místostarostovi odměna ve výši souhrnu odměn za výkon funkce
neuvolněného místostarosty, předsedy nebo člena výboru ZMČČ anebo předsedy nebo
člena komise RMČČ s tím, že do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny
za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZMČČ, a s tím, že odměna za výkon funkce
člena ZMČČ se do souhrnu odměn nezapočítává (17)
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, změnu zakladatelské listiny společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., takto:
Článek 7 odstavec 6 zní:
Za společnost jednají jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že
k firmě společnosti připojí svůj podpis oba jednatelé společně (18)
- RO č. Z5/2018 (20)
- rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2019:
zdroje:
v tom: - příjmy ve výši 50.628 tis. Kč,
- financování ve výši 13.716 tis. Kč,
výdaje ve výši 64.344 tis. Kč (21)
- plán nákladů a výnosů bytového odboru na rok 2019 - příjmy (výnosy) i výdaje
(náklady) ve výši 71.601 tis. Kč (21)
- plán nákladů a výnosů sociálního domu na rok 2018 - náklady ve výši 7.934 tis. Kč a
výnosy ve výši 8.040 tis. Kč (21)
- plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2019 v předložené podobě (21)
- Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (22)
- podání žádosti MČ Brno-Černovice o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok
2019 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ v celkové výši 174.000,- Kč (34)
- harmonogram zasedání ZMČČ v roce 2019 – 17. 1. 2019, 7. 3. 2019, 6. 6. 2019, 5. 9.
2019, 24. 10. 2019, 12. 12. 2019 (35)
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souhlasí:
- s doplněním programu 2. zasedání ZMČČ o nové body č. 5 – 18 dle návrhu
Ing. Kotíka s tím, že bod č. 5 a následující body původního programu 2. zasedání
ZMČČ budou číslovány od č. 19 dále (2)
- s doplněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017, o
nočním klidu, v platném znění, o případy, při nichž je doba nočního klidu na části
území statutárního města Brna vymezena dobou kratší, takto:
- V noci z 30. 4. na 1. 5. 2019 z důvodu konání akce Pálení čarodějnic vymezit na
území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod.
- V noci z 21. 6. na 22. 6. 2019 z důvodu konání akce Černovická letní show vymezit
na území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod.
- V noci z 31. 8. na 1. 9. 2019 z důvodu konání akce Černovické babí léto /
Rozloučení s prázdninami vymezit na území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu
od 1.00 do 6.00 hod.
- V noci ze 6. 9. na 7. 9. 2019 a v noci ze 7. 9. na 8. 9. 2019 z důvodu konání
tanečních zábav v rámci akce Černovické hody vymezit na území MČ Brno-Černovice
dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod. (23)
- s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 2938/5 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČRÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, a to se zohledněním omezujících
podmínek (24)
- s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 2222/3 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČRÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, a to se zohledněním omezujících
podmínek (25)
- s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 2789/1 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČRÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, a to se zohledněním omezujících
podmínek (26)
- s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 2767/25 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČRÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, a to se zohledněním omezujících
podmínek (28)
- s nabytím pozemků parc. č. 2535/2, 2937/187, 2532/2, 2544/169, 2534/3, 2538/14,
2544/2, 2536/1, 2532/1, 2535/1, 2538/3, 2937/106, 2937/107, vše v k. ú. Černovice do
vlastnictví statutárního města Brna (29)
- s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 2941/12, 2941/16 a 2941/17 vše v k. ú.
Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, a to se
zohledněním omezujících podmínek (30)
- s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 2223/6, 2223/8, 2223/16, 2223/18, 2223/19,
2223/20, 2223/21, 2223/22, 2223/23, 2223/24, 2223/25, 2223/26, 2223/27, 2223/28,
2223/29, 2223/30, 2223/31 a 2223/32 vše v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Brna, a to se zohledněním omezujících podmínek
(31)
nesouhlasí:
- s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže na pozemku
parc. č. 1579/ v k. ú. Černovice (27)
- s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže na pozemku
parc. č. 1695 v k. ú. Černovice (32)
- s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže na pozemku
parc. č. 1721 v k. ú. Černovice (33)
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odvolává:
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, dnem 13. prosince 2018:
Mgr. Pavla Blažíka z funkce starosty MČ Brno-Černovice
Bc. Petru Quittovou z funkce 1. místostarostky MČ Brno-Černovice
Mgr. Šárku Korkešovou z funkce 2. místostarostky MČ Brno-Černovice
Ing. Mirku Wildmannovou, Ph.D., MBA, z funkce uvolněné členky Rady MČ BrnoČernovice
Ludvíka Kadlece z funkce člena Rady MČ Brno-Černovice
Jiřího Novotného z funkce člena Rady MČ Brno-Černovice (5)
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, dnem 13. prosince 2018:
Ing. Jiřího Hladíka z funkce předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice
Ing. et Ing. Radka Hnízdila z funkce místopředsedy Finančního výboru Zastupitelstva
MČ Brno-Černovice
Jiřího Novotného z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice (12)
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, dnem 13. prosince 2018:
Jiřího Vítka z funkce předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice
Jiřího Hasoně z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
Jiřího Novotného z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice
Mgr. Miroslava Kubíka z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice (13)

revokuje:
- usnesení č. 2018/Z/01/09b přijaté na 1. (ustavujícím) zasedání ZMČČ konaném dne
19. 11. 2018 (6)
- usnesení č. 2018/Z/01/14 přijaté na 1. (ustavujícím) zasedání ZMČČ konaném dne
19. 11. 2018 (11)
určuje:
- funkce, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, takto:
- starosta
- 1. místostarosta
- člen rady (6)
volí:
-

Ing. Ladislava Kotíka uvolněným starostou MČ Brno-Černovice (8)
Mgr. Šárku Korkešovou 1. uvolněnou místostarostkou MČ Brno-Černovice (9)
Jiřího Hasoně 2. neuvolněným místostarostou MČ Brno-Černovice (9)
Mgr. Jirku Silárszkou uvolněnou členkou Rady MČ Brno-Černovice (10)
Ing. Miroslava Jursu neuvolněným členem Rady MČ Brno-Černovice (10)
Mgr. Dagmar Kousalovou neuvolněnou členkou Rady MČ Brno-Černovice (10)
Ing. et Ing. Daniela Smrčka předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice (15)
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-

Mgr. Františka Černína místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice (15)
Bc. Silvii Sanžu členkou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice (15)
Bc. Jiřího Zahradníčka členem Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
(15)
Mgr. Pavla Blažíka předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
(16)
Ludvíka Kadlece členem Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice (16)
Bc. Petru Quittovou členkou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice
(16)
Jiřího Vítka členem Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice (16)

svěřuje:
- zabezpečování úkolů v jednotlivých oblastech takto:
a) starosta
zastupování MČ navenek
krizové řízení a povodňová komise
investice a majetek
finance a rozpočet
bezpečnost a veřejný pořádek
veřejné zakázky ve spolupráci s 1. místostarostou
Areál zdraví Kneslova
doprava
JSDH (řízení, rozpočet, dotace)
b) 1. místostarosta
zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
školství
kultura ve spolupráci s uvolněným členem RMČ
bytová politika ve spolupráci s 2. místostarostou
sociální politika (včetně Sociálního domu, Charbulova 86)
veřejné zakázky ve spolupráci se starostou
c) 2. místostarosta
bytová politika ve spolupráci s 1. místostarostou
sport a tělovýchova (kromě Areálu zdraví)
informační politika
d) uvolněný člen rady
územní plánování a rozvoj
životní prostředí
kultura ve spolupráci s 1. místostarostou (11)
doporučuje:
- Radě MČ Brno-Černovice v působnosti valné hromady společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o., schválit změny zakladatelské listiny společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o. (18)
- Radě MČ Brno-Černovice v působnosti valné hromady společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o., pověřit starostu MČ Brno-Černovice provedením rozhodnutí
jediného společníka společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (18)
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bere na vědomí:
- provedenou kontrolu úkolů (4)
- rezignaci Ing. Ladislava Kotíka na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice k 13. 12. 2018 (12)
- zápis a usnesení z 1. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 20. 11.
2018 (19)
- zápis a usnesení z 2. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 21. 11.
2018 (19)
- povinnost MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“
podílet se na celkových nákladech dotované akce minimálně z 30% (34)
- že MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje na rok 2019 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ plně odpovídá za závazky
vyplývající z případných nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově
určených finančních prostředků (34)

Ing. Ladislav Kotík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. František Černín

Bc. Silvie Sanža

Mgr. Dagmar Kousalová

