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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Černovice
konaného dne 19. 11. 2018 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 1. (ustavujícího) zasedání ZMČČ. (3)
• ověřovatele zápisu 1. (ustavujícího) zasedání ZMČČ Mgr. Jitku Silárszkou, Ludvíka
Kadlece a Ing. Jiřího Hladíka. (4)
• Volební řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. (7)
• volební komisi pro volbu starosty, místostarostů a členů rady ve složení Ing. Jiří Hladík,
Ing. et Ing. Radek Hnízdil a Mgr. Jana Šimáčková. (10)
• členy volební komise pro volbu předsedy, místopředsedy a členů finančního a kontrolního
výboru ve složení MVDr. Marie Slavíčková, Ludvík Kadlec a Bc. Petra Quittová. (17)
• s účinností od 19. 11. 2018 do 31. 12. 2018 výši měsíčních odměn neuvolněných členů
ZMČČ takto:
- člen rady
4 000,- Kč
- předseda výboru nebo komise
3 600,- Kč
- člen výboru nebo komise
2 000,- Kč
- člen zastupitelstva
800,- Kč (20)
• s účinností od 1. 1. 2019 výši měsíčních odměn neuvolněných členů ZMČČ takto:
- člen rady
4 300,- Kč
- předseda výboru nebo komise
3 900,- Kč
- člen výboru nebo komise
2 300,- Kč
- člen zastupitelstva
800,- Kč (20)
• s účinností od 19. 11. 2018, že v případě souběhu výkonu více funkcí se poskytuje
neuvolněnému členovi ZMČČ odměna ve výši souhrnu odměn za výkon funkcí člena
RMČČ, předsedy nebo člena výboru ZMČČ anebo předsedy nebo člena komise RMČČ
s tím, že do souhrnu odměn 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. (20)
• s účinností od 19. 11. 2018, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
ZMČČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu a že v případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení či jmenování
do příslušné funkce. (20)
• odměňování členů komisí RMČČ, kteří nejsou členy ZMČČ, takto:
- předseda komise
350,- Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastnil,
- místopředseda a člen komise 200,- Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastnil,
a to s účinností od 19. 11. 2018 a s tím, že do souhrnu odměn jsou zahrnuty vždy
maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZMČČ, a s tím, že
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odměny budou vypláceny dvakrát ročně vždy ve výplatních termínech za měsíce květen
a listopad (poprvé budou odměny vyplaceny ve výplatním termínu za měsíc květen 2019).
(21)
přenesení pravomoci na Radu MČ Brno-Černovice ve věci provádění a schvalování
rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
- rozpočtová opatření z úrovně MMB, krajů, SR a státních fondů v neomezené výši,
- vnitřní rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč,
- vnitřní rozpočtová opatření týkající se DPPO v neomezené výši. (22)
zakladatelskou listinu společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (23)
termín dalšího zasedání ZMČČ v roce 2018 – 13. 12. 2018. (29)

zřizuje:
• Finanční výbor a Kontrolní výbor. (15)

stanovuje:
• celkový počet členů Rady MČ Brno-Černovice na sedm. (8)
• celkový počet místostarostů na dva. (9)
• celkový počet členů Finančního výboru na pět (předseda, místopředseda, tři členové). (16)
• celkový počet členů Kontrolního výboru na pět (předseda, místopředseda, tři členové).
(16)
určuje:
• funkce, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, takto:
a) starosta,
b) 1. místostarosta,
c) 2. místostarosta,
d) člen rady (s působností pro finance a rozpočet). (9)
volí:
• Mgr. Pavla Blažíka starostou MČ Brno-Černovice. (11)
• Bc. Petru Quittovou 1. místostarostkou MČ Brno-Černovice. (12)
• Mgr. Šárku Korkešovou 2. místostarostkou MČ Brno-Černovice. (12)
• Ing. Mirku Wildmannovou, Ph.D., MBA uvolněnou členkou Rady MČ Brno-Černovice.
(13)
• Ludvíka Kadlece členem Rady MČ Brno-Černovice. (13)
• Jiřího Novotného členem Rady MČ Brno-Černovice. (13)
• Bc. Jiřího Zahradníčka členem Rady MČ Brno-Černovice. (13)
• Ing. Jiřího Hladíka předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice. (18)
• Ing. et Ing. Radka Hnízdila místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice. (18)
• Ing. Ladislava Kotíka členem Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice. (18)
• Mgr. Dagmar Kousalovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice. (18)
• Jiřího Novotného členem Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice. (18)
• Jiřího Vítka předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice. (19)
• Mgr. Janu Šimáčkovou místopředsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice. (19)
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Jiřího Hasoně, Mgr. Miroslava Kubíka a Jiřího Novotného členy Kontrolního výboru
Zastupitelstva MČ Brno-Černovice. (19)

svěřuje:
• zabezpečování úkolů v jednotlivých oblastech takto:
a) starosta
zastupování MČ navenek
krizové řízení a povodňová komise
investice
bytová politika (správa bytového fondu a investice)
bezpečnost a veřejný pořádek
veřejné zakázky
Areál zdraví Kneslova
informační politika
JSDH (řízení, rozpočet, dotace)
b) 1. místostarosta
zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
školství
sport a tělovýchova (kromě problematiky Areálu zdraví Kneslova)
kultura
bytová politika (kromě správy bytového fondu a investic)
majetek
c) 2. místostarosta
sociální politika (vč. Sociálního domu Charbulova 86)
doprava
životní prostředí
územní plánování
d) uvolněný člen rady
finance, rozpočet. (14)
nesouhlasí:
• s prodejem části pozemku parc. č. 2309 v k. ú. Černovice xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno. (27)
• s prodejem části pozemku parc. č. 1809/1 a prodejem části pozemku parc. č. 1846/7, vše
v k. ú. Černovice. (28)
doporučuje:
• Radě MČ Brno-Černovice v působnosti valné hromady společnosti Pískovna Černovice,
spol. s r.o., schválit zakladatelskou listinu společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (23)
• 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., o schválení zakladatelské listiny
společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (23)
bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů. (5)
• platný a účinný Jednací řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. (6)
• zápis a usnesení z 28. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 29. 8.
2018. (24)
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zápis a usnesení z 29. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 26. 9.
2018. (25)
zápis z 29. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 3. 10. 2018. (26)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Bc. Petra Quittová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jitka Silárszká

Ludvík Kadlec

Ing. Jiří Hladík

