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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

ZÁPIS
8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 10. 3. 2016 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Přítomni:

Mgr. Pavel Blažík
Jiří Hasoň
Jiří Houdek (od bodu č. 11)
Ing. Miroslav Jursa
Ing. Ladislav Kotík
Mgr. Šárka Korkešová
Mgr. Dagmar Kousalová
Mgr. Miroslav Kubík
Vlastimil Laška
Pavel Mifka
Jiří Novotný
Radmila Preslová
MVDr. Marie Slavíčková
Ing. et Ing. Daniel Smrček
Mgr. Jana Šimáčková
Petr Šťasta (od bodu č. 12)
Jiří Vítek
Bc. Aleš Vrána
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA
Bc. Jiří Zahradníček

Omluveni:

Bc. Petra Quittová

Přítomni za ÚMČ:

Ing. Vlastimil Kalousek
Blanka Janková
Ing. Pavla Těšíková
Ing. Lea Olšáková
Bc. Ján Jirků
Renata Fuchsová

Zapsala:

Blanka Janková

Informace o hlasování je uváděna ve formátu pro/proti/zdržel se.
1. Zahájení
Mgr. Blažík přivítal přítomné, konstatoval, že ZMČČ je usnášeníschopné (na začátku jednání
přítomno 18 členů z 21, v průběhu jednání pak až 20 členů), a v 16.00 hod. zahájil 8. zasedání
ZMČČ. Mgr. Blažík dále jmenoval zapisovatelkou pí Blanku Jankovou a sčitatelem
Ing. Vlastimila Kalouska. Dále pak informoval přítomné zastupitele a diváky z řad veřejnosti,
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že Ing. Kotík předložil povolení ÚOOÚ, kterým mu je umožněno pořídit obrazový a zvukový
záznam zasedání ZMČČ.
2. Schválení programu
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
5. Informace o účasti na jednáních výborů ZMČČ za období 27. 11. 2014 – 31. 1. 2016
(RMČČ)
6. Zápis z 8. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 9. 12. 2015
(p. Vítek)
7. Zápis z 9. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 3. 2. 2016
(p. Vítek)
8. Zápis z 9. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 10. 2. 2016
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
9. Statut Fondu rezerv a rozvoje (RMČČ)
10. RO č. 4/2016 (RMČČ)
11. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2016 (RMČČ)
12. Změna společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. – zřízení
dozorčí rady (RMČČ)
13. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (Ing. Kotík)
14. Zpráva o činnosti JSDH za rok 2015 (RMČČ)
15. Aktualizace přílohy OZV č. 6/2015, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního města
Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku (RMČČ)
16. Návrh OZV statutárního města Brna č…/2016, o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku (RMČČ)
17. Vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 1695 – 1707, 1709 – 1719, 1721 – 1731, 1733 –
1737, 1739 – 1743, 1745 – 1748, 1750 – 1752, 1754/2, 1756, 1758 – 1776, 1786 –
1801, 1807, 1808, 1809/1, 1809/11, 1809/12, 1809/13 a 1809/14, vše v k. ú. Černovice
(RMČČ)
18. Vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice (RMČČ)
19. Vyjádření k převodu pozemků parc. č. 2754/5 a 2754/36 v k. ú. Černovice do
vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.s. (RMČČ)
20. Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 1847/7 v k. ú. Černovice do
vlastnictví statutárního města Brna (RMČČ)
21. Záměr využití budovy Charbulova 135 – 137 (RMČČ)
22. Dotazy, podněty a připomínky
23. Závěr
Mgr. Blažík vyzval k případným návrhům na změnu nebo doplnění programu. Žádný takový
návrh nebyl podán.
Usnesení 2016/Z/08/02
ZMČČ schvaluje program 8. zasedání ZMČČ. (2)
H: 18/0/0
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3. Schválení ověřovatelů zápisu
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na tři ověřovatele zápisu z řad členů ZMČČ. Navrženi
byli Bc. Aleš Vrána, Radmila Preslová a Vlastimil Laška. Všichni navržení vyslovili s návrhy
souhlas.
Usnesení 2016/Z/08/03
ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu 8. zasedání ZMČČ Bc. Aleše Vránu, Radmilu Preslovou
a Vlastimila Lašku. (3)
H: 18/0/0
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
V rámci bodu č. 16. Dotazy, podněty a připomínky na 7. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Černovice, konaném dne 10. 12. 2015, byly podány následující podněty:
1) P. Vítek – poukazuje na to, že zaměstnanci firmy SAKO při manipulaci s popelnicemi ve
spodním sídlišti je po vysypání nechávají rozházené a žádá nápravu.
Ihned po konání 7. zasedání zastupitelstva, na kterém byl požadavek vznesen, tedy
po 10. 12. 2015 byla kontaktována firma SAKO Brno, a.s. s požadavkem na poučení
pracovníků provádějících pravidelný svoz dotčené lokality.
Požadováno bylo zejména:
- šetrnější zacházení s nádobami na odpad (nádoby jsou v majetku firmy SAKO
Brno, a.s.)
- umisťování vyprázdněných nádob zpět do místností k tomu určených.
Kontrola sjednání nápravy bude provedena před konáním 8. zasedání
zastupitelstva, tedy v 9. týdnu, tak aby byl znám aktuální stav a popřípadě přijata
další opatření.
2) Ing. Jursa – upozorňuje na nepřehlednou situaci hrozící kolizí při výjezdu na ulici
Charbulovu z ulice Jiránkovy i některých dalších ulic, kde pravidelně stojí dodávky
a dopravní zrcadla jsou zamlžená. Je zde tím pádem špatný rozhled, hrozí dopravní
nehody.
Na schůzi komise dopravy byl dán podnět na Městskou policii, zastoupenou vedoucím
revíru Brno-jih p. Kukletou na zvýšený dohled u výjezdu z ulice Jiránkova na ulici
Charbulova, kde parkují vozidla mimo řádná parkovací místa. Městská policie na
podnět reagovala a dala několik pokut za špatné parkování. Situace se zlepšila, budeme
dále průběžně sledovat a připomínat.
Na všechny ostatní dotazy na 7. zasedání ZMČČ v rámci bodu č. 16. Dotazy, podněty
a připomínky bylo odpovězeno na místě. Nebyly uloženy žádné ukládací úkoly.
Usnesení 2016/Z/08/04
ZMČČ bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů. (4)
H: 18/0/0
5. Informace o účasti na jednáních výborů ZMČČ za období 27. 11. 2014 – 31. 1. 2016
(RMČČ)
P. Vítek pochválil členy výborů za hojnou účast na jednáních.
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Usnesení 2016/Z/08/05
ZMČČ bere na vědomí informaci o účasti na jednáních výborů ZMČČ za období 27. 11.
2014 – 31. 1. 2016. (5)
H: 18/0/0
6. Zápis z 8. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 9. 12. 2015
(p. Vítek)
Usnesení 2016/Z/08/06
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 8. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 9. 12. 2015. (6)
H: 18/0/0
7. Zápis z 9. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 3. 2. 2016
(p. Vítek)
Usnesení 2016/Z/08/07
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 9. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 3. 2. 2016. (7)
H: 18/0/0
8. Zápis z 9. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 10. 2. 2016
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
Usnesení 2016/Z/08/08
ZMČČ bere na vědomí zápis z 9. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice ze dne 10. 2. 2016. (8)
H: 20/0/0
9. Statut Fondu rezerv a rozvoje (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/08/09
ZMČČ schvaluje Statut Fondu rezerv a rozvoje. (9)
H: 18/0/0
10. RO č. 4/2016 (RMČČ)
Ing. Smrček – jaká částka je nyní v položce financování?
Ing. Wildmannová – výše této položky se neustále mění, přesnou výši tedy nevíme, zjistíme ji
k určitému datu a odpovíme písemně
Usnesení 2016/Z/08/10
ZMČČ schvaluje RO č. 4/2016. (10)
H: 17/0/1
11. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2016 (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/08/11a
ZMČČ schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Černovice na
rok 2016 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Černovice a subjekty:
- Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 28, 618 00 Brno, IČ 00558061,
- Klub biatlonu STŘELKA p.s.,Kneslova 28, 618 00 Brno, IČ 62161687. (11)
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H: 19/0/0
Usnesení 2016/Z/08/11b
ZMČČ pověřuje starostu Mgr. Pavla Blažíka podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Brno-Černovice na rok 2016 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-Černovice a subjekty:
- Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 28, 618 00 Brno, IČ 00558061,
- Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 28, 618 00 Brno, IČ 62161687. (11)
H: 19/0/0
12. Změna společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. – zřízení
dozorčí rady (RMČČ)
Ing. Jursa – navrhl jsem za opozici Bc. Vránu, personální obsazení dozorčí rady nám
nevyhovuje, vadí nám pan Vítek zejména kvůli střetu zájmu. Znovu navrhuji Bc. Aleše
Vránu.
Mgr. Blažík – můžete navrhnout kohokoliv, ale vzhledem k tomu, že dozorčí rada je tříčlenná,
nemohou být zastoupeny všechny strany
Mgr. Korkešová – opozice má v tomto složení většinu a např. pan Tkadlec se vůbec
nepohybuje v politickém prostředí
Ing. Jursa – myslel jsem si, že za hnutí ANO je tam již pan místostarosta Zahradníček, takže
bych nepředpokládal, že tam bude i někdo z řad širší opozice
Mgr. Korkešová – do kontrolního orgánu jsme právě dosazovali někoho nepolitického, proto
jsme navrhovali pana Tkadlece
Ing. Kotík – dozorčí rada by měla být sestavena pouze z opozice, doufám, že finanční odměna
bude pouze symbolická, my podporujeme Bc. Vránu
P. Houdek – kdo navrhl pana Vítka?
Mgr. Blažík – dle našeho názoru je vhodné, aby byl v dozorčí radě zastoupen předseda
Kontrolního výboru
Mgr. Blažík nechal nejdříve hlasovat o návrhu Ing. Jursy.
Neschválený návrh usnesení
ZMČČ navrhuje valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., zvolení Bc.
Aleše Vrány členem dozorčí rady společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (12)
H: 8/0/5
Poté bylo hlasováno o návrzích usnesení uvedených na předloženém písemném materiálu.
Usnesení 2016/Z/08/12a
ZMČČ schvaluje změnu aktuálního znění společenské smlouvy společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o., tak, že se:
I.) článek VI. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.
II.) článek VII. odst. 4. společenské smlouvy se doplňuje tak, že za poslední písmeno o)
v tomto odstavci se doplňují následující ustanovení:
p) rozhodování o odměňování jednatele a členů dozorčí rady,
q) rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností
a členy orgánů,
r) stanovování a schvalování zásad kontrolní činnosti pro dozorčí radu,
s) volba a odvolání náhradníků za členy dozorčí rady.
III.) článek IX. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
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1. Společnost zřizuje dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti, který dohlíží
na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti, zejména na to, zda jsou vedeny řádné doklady společnosti a zda se
podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
stanovami a usneseními valné hromady. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění
společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada
i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností
však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat
další kontrolní činnost.
2. Dozorčí rada má celkem tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou
hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba členů
dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady se zapisují do obchodního
rejstříku.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady je volen
dozorčí radou z jejích členů.
4. Předseda dozorčí rady je odvoláván dozorčí radou.
5. Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit. V takovém případě je povinen
oznámit své odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti písemně
dozorčí radě společnosti na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí
dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada
společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den.
Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady
z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce
ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena dozorčí rady
z funkce.
6. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada
jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné
hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník.
7. Valná hromada společnosti může rozhodnout o volbě jednoho nebo více
náhradníků za členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí rady zanikne.
V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne
členství kteréhokoli člena v dozorčí rady, a to podle pořadí, určeného valnou
hromadou při volbě náhradníků.
8. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami
a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu
s právními předpisy, a společenskou smlouvou společnosti.
9. Dozorčí rada:
a) dohlíží na činnost jednatele,
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních
závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě
i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady
ztráty, a předkládá své vyjádření valné hromadě,
d) podává jednou ročně zprávu o své kontrolní činnosti valné hromadě,
e) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,
f) dává svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to
zájmy společnosti, navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
g) je oprávněna být informována o rozhodnutích valné hromady
společnosti, která byla učiněna bez účasti člena dozorčí rady,
h) plní další funkce, které do její působnosti svěřuje zákon, nestanoví-li
tato společenská smlouva jinak.
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10. Každý člen dozorčí rady má právo účastnit se valné hromady společnosti.
11. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo při jeho nečinnosti,
nezvolení či jiné neexistenci zbývající členové dozorčí rady společně písemnou
pozvánkou. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum a
hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady
poštou, elektronickou poštou či faxem nebo doručena osobně ve lhůtě nejméně
15 (patnáct) dnů před konáním zasedání. Je-li zasedání svoláno jiným
způsobem, mohou se členové dozorčí rady v úvodu zasedání vzdát práva na
řádné svolání zasedání dozorčí rady.
12. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný člen, na kterém se
zúčastnění shodnou, dále také předsedající. Při hlasování na dozorčí radě má
každý člen dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou
hlasů přítomných členů.
13. Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to člen
dozorčí rady nebo jednatel, a to nejpozději do 15 dnů od doručení odůvodněné
žádosti do sídla společnosti, nebo vyžaduje-li to naléhavý zájem společnosti.
14. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jednatele společnosti,
její zaměstnance, společníky nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové
dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
společnosti způsobit škodu. V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí
všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své
zasedání (per rollam) na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu
prostřednictvím faxu u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však
platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením
souhlasili všichni členové dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na
nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu.
15. Vztah členů dozorčí rady a společnosti při zařizování záležitostí společnosti se
řídí přiměřeně ustanoveními Občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze
zákona něco jiného. Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností
a členem dozorčí rady musí schválit valná hromada. (12)
H: 12/0/6
Usnesení 2016/Z/08/12b
ZMČČ doporučuje valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., schválit
změnu aktuálního znění společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o.,
tak, že se:
I.) článek VI. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
Orgány společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada.
II.) článek VII. odst. 4. společenské smlouvy se doplňuje tak, že za poslední písmeno o)
v tomto odstavci se doplňují následující ustanovení:
p) rozhodování o odměňování jednatele a členů dozorčí rady,
q) rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností
a členy orgánů,
r) stanovování a schvalování zásad kontrolní činnosti pro dozorčí radu,
s) volba a odvolání náhradníků za členy dozorčí rady.
III.) článek IX. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
1. Společnost zřizuje dozorčí radu jako kontrolní orgán společnosti, který dohlíží
na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti, zejména na to, zda jsou vedeny řádné doklady společnosti a zda se
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podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy,
stanovami a usneseními valné hromady. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění
společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada
i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností
však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat
další kontrolní činnost.
2. Dozorčí rada má celkem tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou
hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba členů
dozorčí rady je možná. Členové dozorčí rady se zapisují do obchodního
rejstříku.
3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady je volen
dozorčí radou z jejích členů.
4. Předseda dozorčí rady je odvoláván dozorčí radou.
5. Člen dozorčí rady může se své funkce odstoupit. V takovém případě je povinen
oznámit své odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti písemně
dozorčí radě společnosti na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí
dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada
společnosti, není-li v oznámení o odstoupení uveden jiný, pozdější den.
Dozorčí rada společnosti je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady
z funkce na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce
ode dne, kdy jí bylo doručeno oznámení o odstoupení člena dozorčí rady
z funkce.
6. Neklesne-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada
jmenovat (kooptovat) náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné
hromady; to neplatí, je-li zvolen náhradník.
7. Valná hromada společnosti může rozhodnout o volbě jednoho nebo více
náhradníků za členy dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí rady zanikne.
V takovém případě se náhradník stává členem dozorčí rady dnem, kdy zanikne
členství kteréhokoli člena v dozorčí rady, a to podle pořadí, určeného valnou
hromadou při volbě náhradníků.
8. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými předpisy a zásadami
a pokyny schválenými valnou hromadou společnosti, pokud jsou v souladu
s právními předpisy, a společenskou smlouvou společnosti.
9. Dozorčí rada:
a) dohlíží na činnost jednatele,
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních
závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě
i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady
ztráty, a předkládá své vyjádření valné hromadě,
d) podává jednou ročně zprávu o své kontrolní činnosti valné hromadě,
e) svolává valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti,
f) dává svá podání k pořadu jednání valné hromady a, vyžadují-li to
zájmy společnosti, navrhuje valné hromadě potřebná opatření,
g) je oprávněna být informována o rozhodnutích valné hromady
společnosti, která byla učiněna bez účasti člena dozorčí rady,
h) plní další funkce, které do její působnosti svěřuje zákon, nestanoví-li
tato společenská smlouva jinak.
10. Každý člen dozorčí rady má právo účastnit se valné hromady společnosti.
11. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo při jeho nečinnosti,
nezvolení či jiné neexistenci zbývající členové dozorčí rady společně písemnou
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pozvánkou. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum
a hodinu konání a program zasedání a musí být odeslána členům dozorčí rady
poštou, elektronickou poštou či faxem nebo doručena osobně ve lhůtě nejméně
15 (patnáct) dnů před konáním zasedání. Je-li zasedání svoláno jiným
způsobem, mohou se členové dozorčí rady v úvodu zasedání vzdát práva na
řádné svolání zasedání dozorčí rady.
12. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný člen, na kterém se
zúčastnění shodnou, dále také předsedající. Při hlasování na dozorčí radě má
každý člen dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou
hlasů přítomných členů.
13. Předseda dozorčí rady je povinen svolat dozorčí radu, požádá-li o to člen
dozorčí rady nebo jednatel, a to nejpozději do 15 dnů od doručení odůvodněné
žádosti do sídla společnosti, nebo vyžaduje-li to naléhavý zájem společnosti.
14. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jednatele společnosti,
její zaměstnance, společníky nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové
dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
společnosti způsobit škodu. V nutných případech, a jestliže s tím souhlasí
všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo své
zasedání (per rollam) na základě předchozího písemného dotazu nebo dotazu
prostřednictvím faxu u všech členů dozorčí rady. Taková usnesení jsou však
platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením
souhlasili všichni členové dozorčí rady. Usnesení per rollam musí být na
nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu.
15. Vztah členů dozorčí rady a společnosti při zařizování záležitostí společnosti se
řídí přiměřeně ustanoveními Občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze
zákona něco jiného. Smlouvu o výkonu funkce uzavíranou mezi společností
a členem dozorčí rady musí schválit valná hromada. (12)
H: 12/0/6
Usnesení 2016/Z/08/12c
ZMČČ navrhuje valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., zvolení Jiřího
Vítka, Petra Šťasty a Jana Tkadlece členy dozorčí rady společnosti Pískovna Černovice, spol.
s r.o. (12)
H: 12/0/6
Usnesení 2016/Z/08/12d
ZMČČ bere na vědomí, že předseda dozorčí rady společnosti Pískovna Černovice, spol.
s r.o., bude zvolen dozorčí radou z řad jejích členů. (12)
H: 12/0/6
13. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Černovice (Ing. Kotík)
Ing. Kotík – cílem mého návrhu na změnu jednacího řádu zastupitelstva je zprostředkovat
audiovizuální záznam i ostatním občanům a umožnit jim také diskuzi. Byl bych rád, kdyby
můj návrh prošel. Pokud se bude tímto návrhem RMČČ znovu zabývat, svůj bod stáhnu
Mgr. Blažík – z diskuze, která proběhla na schůzi RMČČ, vyplynulo, že na základě jedné
zkušenosti není nutné hned měnit jednací řád. RMČČ se nicméně bude těmito návrhy nadále
zabývat, výsledek bude předložen červnovému zastupitelstvu.
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Ing. Smrček – podobné přenosy jsou zavedeny i v jiných MČ, vzhledem k rozsáhlosti
odpovědí některých zastupitelů bych rozšíření diskuzí směrem k občanům bral jako vstřícný
krok
P. Houdek – i v minulosti byly pořizovány záznamy, zejména pro potřeby zápisu
Ing. Kotík – vzhledem k tomu, že se RMČČ bude věcí dále zabývat, navrhuji stažení bodu
č. 13 z programu 8. zasedání ZMČČ
Usnesení 2016/Z/08/13
ZMČČ
schvaluje
stažení bodu č. 13 Změna Jednacího řádu Zastupitelstva
městské části Brno-Černovice z programu 8. zasedání ZMČČ. (13)
H: 20/0/0
14. Zpráva o činnosti JSDH za rok 2015 (RMČČ)
P. Vítek navrhl pozvat velitele JSDH p. Hrazdíru na příští zasedání ZMČČ.
Usnesení 2016/Z/08/14
ZMČČ bere na vědomí zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů k 31. 12.
2015. (14)
H: 20/0/0
15. Aktualizace přílohy OZV č. 6/2015, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního
města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních
a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku (RMČČ)
Usnesení 2015/Z/08/15
ZMČČ souhlasí se zněním přílohy OZV č. 6/2015, kterou se mění a doplňuje OZV
statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, bez připomínek. (15)
H: 20/0/0
16. Návrh OZV statutárního města Brna č…/2016, o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku (RMČČ)
P. Vítek – jak to nyní vypadá s povoleními k provozování hazardu v Černovicích?
Mgr. Blažík – ministr financí již zamítl všechny rozklady, které jednotliví provozovatelé
hazardu podali, teoreticky by tak nyní na území Černovic neměl být legálně v provozu žádný
automat či kasino. Budou prováděny namátkové kontroly v součinnosti s Městskou policií.
Usnesení 2016/Z/08/16
ZMČČ souhlasí s návrhem OZV statutárního města Brna č…/2016, o regulaci provozu loterií
a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, bez
připomínek. (16)
H: 20/0/0
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17. Vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 1695 – 1707, 1709 – 1719, 1721 – 1731, 1733 –
1737, 1739 – 1743, 1745 – 1748, 1750 – 1752, 1754/2, 1756, 1758 – 1776, 1786 – 1801,
1807, 1808, 1809/1, 1809/11, 1809/12, 1809/13 a 1809/14, vše v k. ú. Černovice (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/08/17a
ZMČČ souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1701 a 1705 v k. ú. Černovice Ing. Robertu
Ševčíkovi, bytem El. Krásnohorské 24b, 618 00 Brno. (17)
H: 20/0/0
Usnesení 2016/Z/08/17b
ZMČČ souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1695-1700, 1702-1704, 1706, 1707, 1709-1719,
1721-1731, 1733-1737, 1739-1743, 1745-1748, 1750-1752, 1754/2, 1756, 1758-1776, 17861801, 1807 a 1808, vše v k. ú. Černovice. (17)
H: 20/0/0
Usnesení 2016/Z/08/17c
ZMČČ nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1809/1, 1809/11, 1809/12, 1809/13
a 1809/14, vše v k. ú. Černovice. (17)
H: 20/0/0
18. Vyjádření k prodeji pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/08/18a
ZMČČ nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice panu Řezáčovi za
účelem výstavby víceúčelové církevní budovy s konferenčním sálem. (18)
H: 20/0/0
Usnesení 2016/Z/08/18b
ZMČČ nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1855/1 v k. ú. Černovice formou
nabídkového řízení. (18)
H: 20/0/0
19. Vyjádření k převodu pozemků parc. č. 2754/5 a 2754/36 v k. ú. Černovice do
vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.s. (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/08/19
ZMČČ souhlasí s převodem pozemků parc. č. 2754/5 a 2754/36, vše v k. ú. Černovice, do
vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.s., se sídlem Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ
25508881. (19)
H: 20/0/0
20. Vyjádření k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 1847/7 v k. ú. Černovice do
vlastnictví statutárního města Brna (RMČČ)
Usnesení 2016/Z/08/20
ZMČČ souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 1847/7 v k. ú. Černovice do
vlastnictví statutárního města Brna s tím, že pozemek bude po dobu 10 let od jeho nabytí do
vlastnictví statutárního města Brna využíván ve veřejném zájmu a nebude po tuto dobu
pronajímán nebo využíván ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům, ani nebude zcizen
či zatížen. (20)
H: 20/0/0
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21. Záměr využití budovy Charbulova 135 – 137 (Mgr. Korkešová)
Mgr. Korkešová – jde zatím o záměr vybudovat v této budově domov pro seniory se
zvláštním režimem, který chybí nejen v Černovicích, ale ukazuje se, že i v celé republice,
vzhledem k tomu, že nemocných občanů např. s Alzheimerovou nemocí přibývá a také bude
umožněno seniorům z Černovic žít v prostředí, které je jim známé. Navíc s vybudováním
tohoto domova pro seniory souhlasí i MMB.
MVDr. Slavíčková – navrhuji takové zařízení vybudovat na obecním pozemku, pokud
takovým obec disponuje, stávající budova podle mě nevyhovuje provozu takového zařízení
vzhledem k náročnosti provozu
Mgr. Korkešová – je to Váš názor, my si myslíme, že budova je na velmi příhodném místě,
zejména pokud jde o blízkost Psychiatrické nemocnice, s MMB jednáme o přesném využití
budovy
Ing. Smrček – záměr se mi moc líbí, je dobrý. Pokud vím, tak rozpočet MMB na rok 2016
s touto investicí nepočítá a podobná zařízení jsou velmi nákladná. Jakým způsobem bude
projekt pokryt finančně?
Mgr. Korkešová – máme předjednáno, že objekt bude zařazen do sítě těchto zařízení, vše je
otázkou dalších jednání
Ing. Kotík – nyní mluvím za Černovické sdružení a budova je pro nás tzv. srdeční záležitostí,
souhlasím s kolegyní Slavíčkovou, že je to velmi náročný projekt, je to však teprve záměr
a nějakou dobu bude trvat jeho uskutečnění. I přesto tento záměr podpořím.
Usnesení 2016/Z/08/21a
ZMČČ souhlasí se záměrem využití budovy Charbulova 135 – 137, Brno-Černovice, pro
vybudování domova pro seniory poskytujícího sociální služby a domova se zvláštním
režimem. (21)
H: 20/0/0
Usnesení 2016/Z/08/21b
ZMČČ doporučuje Radě města Brna nepronajímat budovu Charbulova 135 – 137 jiným
subjektům mim o záměr využití budovy pro vybudování domova pro seniory poskytujícího
sociální služby a domova se zvláštním režimem. (21)
H: 20/0/0
22. Dotazy, podněty a připomínky
Bod započal v 16.50 hod.
Bc. Vrána – koncem října 2015 proběhla valná hromada Pískovny Černovice a nikde jsem
nenašel informaci o jejím průběhu, jak to dopadlo se synem zastupitele jednatele, měl mu být
navržen nějaký plat, bylo či nebylo to schváleno atd.
Mgr. Blažík – všechny navržené body valné hromady byly schváleny, vložení příslušných
informací do sbírky listin prověříme
P. Houdek – upozorňuje na nevyhovující stav prodejny Albert, bylo by vhodné vybudovat
další obchod vzhledem k omezeným možnostem nákupu v Černovicích
Ing. Jursa – je rád, že proběhlo na radnici jednání ohledně znečištěné ulice Vinohradské, ale
zjistil, že do pískovny se údajně zaváží drážní svršek kontaminovaný provozními kapalinami
a ptá se, zda má Pískovna Černovice povolení k ukládce takového materiálu?
P. Novotný – v minulém týdnu proběhla v pískovně rozsáhlá kontrola Odboru životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, byly odebrány vzorky půdy, dle kontrolního
protokolu je vše v pořádku. Znovu ale upozorňuji, že v důsledku nečinnosti minulého vedení
pískovny nebyla vybudována sjížděcí komunikace z horní části pískovny do spodní, z toho
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pramení současné problémy na ulici Vinohradské. V současné době se intenzivně pracuje na
vybudování této komunikace, aby se přes Vinohradskou nemuselo jezdit pokud možno vůbec.
Zároveň firma Setra v současnosti znemožňuje průjezd z ulice Vinohradské z důvodu
údajných úprav svahu, i když je tato komunikace účelovou komunikací zahrnutou v pasportu
Brněnských komunikací.
Mgr. Blažík dal z důvodu obsáhlosti odpovědi pana Novotného hlasovat o prodloužení jeho
času na odpověď (H: 20/0/0).
Ing. Jursa – z odpovědi pana Novotného jsem se nedověděl, zda má pískovna povolení drážní
svršek ukládat
P. Novotný – povolení máme od kraje a můžeme tento materiál ukládat
P- Houdek – pravdou je, že sjížďák nebyl předchozím vedením 10 let vybudován, ptá se
p. Novotného, proč tedy Mgr. Kubíka nadále zaměstnává?
P. Novotný – Mgr. Kubík není zaměstnán na hlavní pracovní poměr, Mgr. Kubíka jsem
„zdědil“
Mgr. Šimáčková – souhlasí s přenášením videozáznamu z jednání zastupitelstva a upozorňuje
na zvýšený výskyt potkanů na Zvěřinově ulici, kteří zalézají i do automobilů občanů
Bc. Jirků – likvidaci provádíme zejména na jaře a na podzim, pokud je zde zvýšený výskyt,
nyní zajistíme likvidaci dříve
Ing. Kotík – v prvním letošním čísle Černovin nám byl otisknut zkrácený článek. Byl nám
předložen právní názor AK Coufal, Georges & partners, který je dle jiného právního názoru
mylný. Zajímalo by mě, kolik tento posudek stál.
Mgr. Blažík – zjistíme a odpovíme písemně
Pí xxxxx (z řad veřejnosti) – na webu MČ chybí termíny jednání zastupitelstva a termíny
uzávěrek Černovin
Mgr. Blažík – v současnosti řešíme nové webové stránky, kde již budou zcela kompletní data
P. xxxxx (z řad veřejnosti) – upozorňuje na špatné osvětlení parku Řehořova, dále pak na
ovocný strom v parku na Slámově ulici, který je v době zrání plodů obsypán vosami a hrozí
zde pobodání malých dětí. Navrhuje revokaci usnesení zastupitelstva z března 2015, které se
týká výstavby obytného komplexu Kaménky.
Mgr. Blažík – projekt na nové osvětlení parku Řehořova je již v přípravě, o problému
s ovocným stromem víme a zřejmě dojde v nejbližší době k jeho pokácení. Projekt Kaménky
má svůj vývoj a zřejmě dojde k tomu, že jednání začnou téměř od začátku (vzhledem ke
snížení IPP). Byla zřízena Pracovní skupina pro rozvoj Černovice a ta se bude obytným
komplexem Kaménky zabývat hned na svém prvním jednání.
Mgr. Blažík dal hlasovat o prodloužení bodu o 10 minut (H: 19/0/0).
Pí xxxxx (z řad veřejnosti) – zvedá se zájem občanů o problematiku obytného komplexu
Kaménky, přimlouvala by se za zachování stávajícího IPP
Pí Tumpachová (z řad veřejnosti) – je nespokojena se stavem vnitrobloku Tržní, Klíčova,
Zvěřinova, který se postupem času stal prostorem pro venčení psů a je tak značně znečištován
exkrementy. Majitelé psů, kteří jsou upozorněni na nevhodné znečišťování, často agresivně
napadají občany, kteří je na to upozorňují.
Bc. Jirků – pan Knor tento prostor často uklízí, ale nelze zajistit neustálý dohled
Mgr. Blažík – vnitroblok je zahrnut do území, kde není možný volný pohyb psů. Při zjištění
porušení obecně závazné vyhlášky je třeba volat Městskou policii.
Pí xxxxx (z řad veřejnosti) – byly zde i zákazové tabule, ale pejskaři je ignorovali a časem
zmizely cedule úplně
Mgr. Blažík – prověříme, tabulky případně necháme znovu nainstalovat
Mgr. Korkešová – zaměřili jsme se na tuto lokalitu a pořádali jsme také přednášku na téma
nábřeží Zvěřinova, na vnitroblok se zaměříme také a do budoucna se bude celé nábřeží
revitalizovat a měnit
P. Vítek – navrhuje zvýšit dohled nad pořádkem v Černovicích např. z řad zastupitelů, kteří
jsou na penzi a upozorňovali by na nepořádek v ulicích
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Mgr. Korkešová – rádi bychom do Černovic zavedli osoby na veřejně prospěšných pracích
23. Závěr
Mgr. Blažík poděkoval všem zastupitelům za účast a v 17.30 hod. ukončil 8. zasedání ZMČČ.

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka
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