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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

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

Mgr. Pavel Blažík
Mgr. František Černín
Jiří Hasoň
Ing. Jiří Hladík
Ing. et Ing. Radek Hnízdil
Ing. Miroslav Jursa
Ludvík Kadlec
Mgr. Šárka Korkešová
Ing. Ladislav Kotík
Mgr. Dagmar Kousalová
Mgr. Miroslav Kubík
Jiří Novotný
Bc. Petra Quittová
Bc. Silvie Sanža
Mgr. Jitka Silárszká
MVDr. Marie Slavíčková
Ing. et Ing. Daniel Smrček
Mgr. Jana Šimáčková
Jiří Vítek
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA
Bc. Jiří Zahradníček

Omluveni:
Přítomni za ÚMČ:

Ing. Vlastimil Kalousek
Blanka Janková
Ing. Pavla Těšíková
Ing. Lea Olšáková
Ing. Hana Nosálová
Bc. Ján Jirků

Zapsala:

Blanka Janková

Informace o hlasování je uváděna ve formátu pro/proti/zdržel se.
1. Zahájení
Dosavadní starosta Mgr. Pavel Blažík přivítal přítomné, konstatoval, že ZMČČ je
usnášeníschopné (na začátku jednání přítomno všech 21 členů), a v 16.00 hod. zahájil
1. (ustavující) zasedání ZMČČ. Mgr. Blažík dále jmenoval zapisovatelkou pí Blanku
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Jankovou a sčitatelem Ing. Vlastimila Kalouska. Dále pak informoval přítomné, že ze
zasedání je pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude následně zveřejněn na
webových stránkách městské části (www.brno-cernovice.cz).
2. Složení slibu
Mgr. Blažík přečetl slib člena Zastupitelstva MČ Brno-Černovice a vyzval zvolené
zastupitele, aby v abecedním pořadí postupně přistupovali a pronesením slova „slibuji“
a svým podpisem na příslušnou listinu stvrdili složení slibu. Všichni zvolení zastupitelé takto
postupně učinili. Mgr. Blažík poté konstatoval, že všichni zvolení zastupitelé řádně složili slib
člena Zastupitelstva MČ Brno-Černovice.
3. Schválení programu
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Schválení programu
4. Schválení ověřovatelů zápisu
5. Kontrola úkolů
6. Seznámení s Jednacím řádem ZMČČ
7. Schválení Volebního řádu ZMČČ
8. Stanovení počtu členů rady
9. Stanovení počtu místostarostů, určení funkcí uvolněných členů zastupitelstva
10. Schválení volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady
11. Volba starosty
12. Volba místostarostů
13. Volba členů rady
14. Rozdělení kompetencí
15. Zřízení finančního a kontrolního výboru
16. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
17. Schválení volební komise pro volbu předsedy, místopředsedy a členů finančního
a kontrolního výboru
18. Volba předsedy, místopředsedy a členů finančního výboru
19. Volba předsedy, místopředsedy a členů kontrolního výboru
20. Odměňování neuvolněných členů ZMČČ
21. Odměňování členů komisí RMČČ, kteří nejsou členy ZMČČ
22. Přenesení pravomoci ve věci provádění a schvalování rozpočtových opatření na
RMČČ
23. Zakladatelská listina společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o.
24. Zápis z 28. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 29. 8. 2018
25. Zápis z 29. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 26. 9. 2018
26. Zápis z 29. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 3. 10. 2018
27. Vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 2309 v k. ú. Černovice
28. Vyjádření k prodeji částí pozemků parc. č. 1809/1 a 1846/7, vše v k. ú. Černovice
29. Stanovení termínu dalšího zasedání ZMČČ v roce 2018
30. Dotazy, podněty a připomínky
31. Závěr
Mgr. Blažík vyzval k případným návrhům na změnu nebo doplnění programu. Žádný takový
návrh nebyl podán.
Usnesení 2018/Z/01/03
ZMČČ schvaluje program 1. (ustavujícího) zasedání ZMČČ. (3)
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H: 21/0/0
4. Schválení ověřovatelů zápisu
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na tři ověřovatele zápisu z řad členů ZMČČ. Navrženi
byli Mgr. Jitka Silárszká, Ludvík Kadlec a Ing. Jiří Hladík. Všichni navržení vyslovili
s návrhy souhlas.
Usnesení 2018/Z/01/04
ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu 1. (ustavujícího) zasedání ZMČČ Mgr. Jitku Silárszkou,
Ludvíka Kadlece a Ing. Jiřího Hladíka. (4)
H: 21/0/0
5. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
Minulé volební období 2014 – 2018 bylo ukončeno 21. zasedáním zastupitelstva konaným
dne 6. 9. 2018 a na tomto zasedání nebyly uloženy žádné ukládací úkoly. Všechny úkoly
uložené zastupitelstvem v předchozím volebním období byly řádně splněny.
Usnesení 2018/Z/01/05
ZMČČ bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů. (5)
H: 21/0/0
6. Seznámení s Jednacím řádem ZMČČ (Mgr. Blažík)
Mgr. Černín – navrhl, aby propříště byly materiály pro zastupitele zasílány elektronicky a byl
stanoven přesný čas pro diskusi s občany
Mgr. Blažík – děkujeme za podněty, budeme se jimi zabývat
Usnesení 2018/Z/01/06
ZMČČ bere na vědomí platný a účinný Jednací řád Zastupitelstva městské části
Brno-Černovice. (6)
H: 21/0/0
7. Schválení Volebního řádu ZMČČ (Mgr. Blažík)
Ing. Kotík podal tento pozměňovací návrh:
Oddíl A, článek 3, bod 2
Pro potřebu představení navržených kandidátů je vyhrazen časový limit nejdéle 5 minut na
osobní projev navrženého kandidáta. Každý člen ZMČ má právo položit každému kandidátovi
nejvýše jeden dotaz. Pokládat dotazy může i veřejnost. Maximální časový limit na dotazy
veřejnosti a odpovědi kandidáta je 5 minut.
Oddíl B, článek 3, bod 2
Pro potřebu představení navržených kandidátů je vyhrazen časový limit nejdéle 3 minut na
osobní projev navrženého kandidáta. Každý člen ZMČ má právo položit každému kandidátovi
nejvýše jeden dotaz. Pokládat dotazy může i veřejnost. Maximální časový limit na dotazy
veřejnosti a odpovědi kandidáta jsou 3 minuty.
Mgr. Blažík – při tvorbě předloženého Volebního řádu ZMČČ jsme vycházeli z Volebního
řádu Zastupitelstva města Brna
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Mgr. Blažík dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Ing. Kotíka.
H: 9/1/11
Pozměňovací návrh nebyl přijat.
Mgr. Blažík dal poté hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 2018/Z/01/07
ZMČČ schvaluje Volební řád Zastupitelstva městské části Brno-Černovice. (7)
H: 12/7/2
8. Stanovení počtu členů rady (Mgr. Blažík)
Usnesení 2018/Z/01/08
ZMČČ stanovuje celkový počet členů Rady MČ Brno-Černovice na sedm. (8)
H: 21/0/0
9. Stanovení počtu místostarostů, určení funkcí uvolněných členů zastupitelstva
(Mgr. Blažík)
Ing. Smrček – je potřeba funkce uvolněného radního pro finance a rozpočet?
Mgr. Blažík – tato funkce se nám velmi osvědčila, čerpání dotací je lepší než dříve,
zpracovávání a konzultace ohledně rozpočtu jsou poměrně náročné, proto navrhujeme tuto
funkci i nadále
Usnesení 2018/Z/01/09a
ZMČČ stanovuje celkový počet místostarostů na dva. (9)
H: 12/0/9
Usnesení 2018/Z/01/09b
ZMČČ 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)
H: 12/0/9
10. Schválení volební komise pro volbu starosty, místostarostů a členů rady
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na členy volební komise pro volbu starosty,
místostarostů a členů rady. Navrženi byli Ing. et Ing. Radek Hnízdil, Ing. Jiří Hladík
a Mgr. Jana Šimáčková. Všichni navrženi vyslovili s návrhy souhlas.
Usnesení 2018/Z/01/10
ZMČČ schvaluje volební komisi pro volbu starosty, místostarostů a členů rady ve složení
Ing. Jiří Hladík, Ing. et Ing. Radek Hnízdil a Mgr. Jana Šimáčková. (10)
H: 21/0/0
Předsedou volební komise byl následně jejími členy zvolen Ing. Jiří Hladík.
Mgr. Blažík předal řízení zasedání Ing. Hladíkovi.
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11. Volba starosty
Ing. Hladík seznámil přítomné s volebním řádem a vyzval k navržení kandidátů na starostu.
Navrženi byli Mgr. Pavel Blažík a Ing. Ladislav Kotík. Navržení vyslovili s návrhy souhlas.
Dle abecedy svoji kandidátskou řeč přednesl nejprve Mgr. Pavel Blažík a následně odpovídal
na otázky, které mu položili Mgr. Silárszká, MVDr. Slavíčková, Mgr. Černín, Ing. Jursa
a Ing. Smrček.
Jako druhý se představil Ing. Ladislav Kotík a přednesl svoji kandidátskou řeč. Poté
odpověděl na dotazy, které mu položil p. Novotný.
Ing. Hladík dal hlasovat dle abecedy nejprve o navrženém kandidátovi Mgr. Pavlu Blažíkovi.
Usnesení 2018/Z/01/11
ZMČČ volí Mgr. Pavla Blažíka starostou MČ Brno-Černovice. (11)
H: 12/9/0
Starostou MČ Brno-Černovice byl zvolen Mgr. Pavel Blažík. Z tohoto důvodu již nebylo
hlasováno o druhém kandidátovi.
12. Volba místostarostů
Ing. Hladík vyzval přítomné k navržení kandidátů na 1. místostarostu. Navrženy byly
Bc. Petra Quittová a Mgr. Jitka Silárszká. Navržené vyslovily s návrhy souhlas.
Dle abecedy svoji kandidátskou řeč přednesla nejprve Bc. Petra Quittová a následně
odpovídala na otázky, které jí položili Ing. Jursa, Ing. Smrček a Bc. Sanža.
Jako druhá se představila Mgr. Jitka Silárszká. Nebyly položeny žádné otázky.
Ing. Hladík dal hlasovat dle abecedy nejprve o navržené kandidátce Bc. Petře Quittové.
Usnesení 2018/Z/01/12a
ZMČČ volí Bc. Petru Quittovou 1. místostarostkou MČ Brno-Černovice. (12)
H: 12/7/2
1. místostarostkou MČ Brno-Černovice byla zvolena Bc. Petra Quittová. Z tohoto důvodu již
nebylo hlasováno o druhé kandidátce.
Ing. Hladík poté vyzval přítomné k navržení kandidátů na 2. místostarostu. Navržena byla
Mgr. Šárka Korkešová, která vyslovila s návrhem souhlas a představila se ve své kandidátské
řeči. Následně jí položili otázky MVDr. Slavíčková, Ing. Smrček a Ing. Jursa, na které
odpověděla.
Ing. Hladík dal hlasovat o navržené kandidátce Mgr. Šárce Korkešové.
Usnesení 2018/Z/01/12b
ZMČČ volí Mgr. Šárku Korkešovou 2. místostarostkou MČ Brno-Černovice. (12)
H: 12/0/9
2. místostarostkou MČ Brno-Černovice byla zvolena Mgr. Šárka Korkešová.
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13. Volba členů rady
Ing. Hladík vyzval přítomné k navržení kandidátů na uvolněného člena rady. Navržena byla
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA, která vyslovila a návrhem souhlas a následně se
představila ve své kandidátské řeči. Odpověděla na položené otázky Ing. Smrčka.
Ing. Hladík dal hlasovat o navržené kandidátce Ing. Mirce Wildmannové, Ph.D., MBA.
Usnesení 2018/Z/01/13a
ZMČČ volí Ing. Mirku Wildmannovou, Ph.D., MBA uvolněnou členkou Rady
MČ Brno-Černovice. (13)
H: 12/2/7
Uvolněnou členkou Rady MČ Brno-Černovice byla zvolena Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.,
MBA.
Ing. Hladík vyzval přítomné k navržení kandidátů na neuvolněného člena rady. Navržen byl
Ludvík Kadlec, který vyslovil s návrhem souhlas a představil se ve své kandidátské řeči.
Odpověděl na otázky, které mu položil Ing. Kotík.
Ing. Hladík dal hlasovat o navrženém kandidátovi Ludvíku Kadlecovi.
Usnesení 2018/Z/01/13b
ZMČČ volí Ludvíka Kadlece členem Rady MČ Brno-Černovice. (13)
H: 12/0/9
Neuvolněným členem Rady MČ Brno-Černovice byl zvolen Ludvík Kadlec.
Ing. Hladík vyzval přítomné k navržení kandidátů na dalšího neuvolněného člena rady.
Navržen byl Jiří Novotný, který vyslovil s návrhem souhlas. Kandidátskou řeč nepronesl,
nebyly mu položeny žádné otázky.
Ing. Hladík dal hlasovat o navrženém kandidátovi Jiřím Novotném.
Usnesení 2018/Z/01/13c
ZMČČ volí Jiřího Novotného členem Rady MČ Brno-Černovice. (13)
H: 12/0/9
Neuvolněným členem Rady MČ Brno-Černovice byl zvolen Jiří Novotný.
Ing. Hladík vyzval přítomné k navržení kandidátů na posledního neuvolněného člena rady.
Navržen byl Bc. Jiří Zahradníček, který vyslovil s návrhem souhlas. Přítomným se představil
a odpověděl na otázky, které mu položili Ing. Kotík a Mgr. Šimáčková.
Ing. Hladík dal hlasovat o navrženém kandidátovi Bc. Jiřím Zahradníčkovi.
Usnesení 2018/Z/01/13d
ZMČČ volí Bc. Jiřího Zahradníčka členem Rady MČ Brno-Černovice. (13)
H: 12/8/1
Neuvolněným členem Rady MČ Brno-Černovice byl zvolen Bc. Jiří Zahradníček.
Ing. Hladík předal řízení zasedání zpět Mgr. Blažíkovi.
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14. Rozdělení kompetencí (Mgr. Blažík)
Usnesení 2018/Z/01/14
ZMČČ 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)
H: 12/0/9
15. Zřízení finančního a kontrolního výboru (Mgr. Blažík)
Usnesení 2018/Z/01/15
ZMČČ zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor. (15)
H: 21/0/0
16. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru (Mgr. Blažík)
Usnesení 2018/Z/01/16a
ZMČČ stanovuje celkový počet členů Finančního výboru na pět (předseda, místopředseda, tři
členové). (16)
H: 21/0/0
Usnesení 2018/Z/01/16b
ZMČČ stanovuje celkový počet členů Kontrolního výboru na pět (předseda, místopředseda,
tři členové). (16)
H: 21/0/0
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17. Schválení volební komise pro volbu předsedy, místopředsedy a členů finančního
a kontrolního výboru
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na členy volební komise pro volbu předsedy,
místopředsedy a členů finančního a kontrolního výboru. Navrženi byli MVDr. Marie
Slavíčková, Ludvík Kadlec a Bc. Petra Quittová. Všichni navrženi vyslovili s návrhy souhlas.
Usnesení 2018/Z/01/17
ZMČČ schvaluje 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)
H: 21/0/0
Předsedkyní volební komise byla následně jejími členy zvolena Bc. Petra Quittová.
Mgr. Blažík předal řízení zasedání Bc. Quittové.
18. Volba předsedy, místopředsedy a členů finančního výboru
Bc. Quittová vyzvala přítomné k navržení kandidátů na předsedu finančního výboru. Navržen
byl Ing. Jiří Hladík, který s návrhem souhlasil, a který se následně představil ve své
kandidátské řeči. Poté odpověděl na dotazy Ing. Smrčka.
Bc. Quittová dala hlasovat o navrženém kandidátovi Ing. Jiřím Hladíkovi.
Usnesení 2018/Z/01/18a
ZMČČ volí Ing. Jiřího Hladíka předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice. (18)
H: 12/0/9
Předsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byl zvolen Ing. Jiří Hladík.
Bc. Quittová vyzvala přítomné k navržení kandidátů na místopředsedu finančního výboru.
Navržen byl Ing. et Ing. Radek Hnízdil, který s návrhem souhlasil, a který se následně
představil ve své kandidátské řeči. Nebyly mu položeny žádné otázky.
Bc. Quittová dala hlasovat o navrženém kandidátovi Ing. et. Ing. Radku Hnízdilovi.
Usnesení 2018/Z/01/18b
ZMČČ volí Ing. et Ing. Radka Hnízdila místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva
MČ Brno-Černovice. (18)
H: 12/0/9
Místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byl zvolen Ing. et Ing.
Radek Hnízdil.
Bc. Quittová vyzvala přítomné k navržení kandidátů na členy finančního výboru. Navrženi
byli Ing. Ladislav Kotík, Mgr. Dagmar Kousalová, Mgr. František Černín a Jiří Novotný.
Všichni navržení vyslovili s návrhem svůj souhlas a postupně se představili ve svých
kandidátských řečech.
Bc. Quittová dala následně hlasovat o jednotlivých kandidátech dle abecedy.
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Nepřijatý návrh usnesení
ZMČČ volí Mgr. Františka Černína členem Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice.
H: 9/0/12
Usnesení 2018/Z/01/18c
ZMČČ volí Ing. Ladislava Kotíka členem Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice. (18)
H: 20/0/1
Usnesení 2018/Z/01/18d
ZMČČ volí Mgr. Dagmar Kousalovou členkou Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice. (18)
H: 13/0/8
Usnesení 2018/Z/01/18e
ZMČČ volí Jiřího Novotného členem Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice.
(18)
H: 12/0/9
Členy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byli zvoleni Ing. Ladislav
Kotík, Mgr. Dagmar Kousalová a Jiří Novotný.
19. Volba předsedy, místopředsedy a členů kontrolního výboru
Bc. Quittová vyzvala přítomné k navržení kandidátů na předsedu kontrolního výboru.
Navrženi byli Jiří Vítek a Mgr. Jana Šimáčková, kteří s návrhem souhlasili. Mgr. Jana
Šimáčková se představila a po ní tak učinil i Jiří Vítek, který následně odpověděl na otázky
Ing. Smrčka, Ing. Kotíka a Ing. Jursy.
Bc. Quittová dala následně hlasovat o kandidátech dle abecedy.
Nepřijatý návrh usnesení
ZMČČ volí Mgr. Janu Šimáčkovou předsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice.
H: 9/0/11
Usnesení 2018/Z/01/19a
ZMČČ volí Jiřího Vítka předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice.
(19)
H: 12/8/1
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byl zvolen Jiří Vítek.
Bc. Quittová vyzvala k navržení kandidátů na místopředsedu kontrolního výboru. Navržena
byla Mgr. Jana Šimáčková, která s návrhem souhlasila.
Bc. Quittová dala hlasovat o navržené kandidátce Mgr. Janě Šimáčkové.
Usnesení 2018/Z/01/19b
ZMČČ volí Mgr. Janu Šimáčkovou místopředsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice. (19)
H: 21/0/0
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Místopředsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byla zvolena
Mgr. Jana Šimáčková.
Bc. Quittová vyzvala k navržení kandidátů na členy kontrolního výboru. Navrženi byli Jiří
Hasoň, Mgr. Miroslav Kubík a Jiří Novotný. Navržení vyslovili s návrhy souhlas.
Jelikož byl navržen přesně ten počet kandidátů, kolik bylo volených míst, dala Bc. Quittová
hlasovat o všech kandidátech dohromady.
Usnesení 2018/Z/01/19c
ZMČČ volí Jiřího Hasoně, Mgr. Miroslava Kubíka a Jiřího Novotného členy Kontrolního
výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice. (19)
H: 14/0/7
Členy Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice byli zvoleni Jiří Hasoň,
Mgr. Miroslav Kubík a Jiří Novotný.
Bc. Quittová předala řízení zasedání zpět Mgr. Blažíkovi.
20. Odměňování neuvolněných členů ZMČČ (RMČČ)
Ing. Kotík podal tento pozměňovací návrh:
Druhý odstavec navrhovaných usnesení změnit takto:
ZMČČ schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 výši měsíčních odměn neuvolněných členů ZMČČ
takto:
- člen rady
4 300,- Kč
- předseda výboru nebo komise
1 500,- Kč
- člen výboru nebo komise
1 000,- Kč
- člen zastupitelstva
800,- Kč
Třetí odstavec navrhovaných usnesení změnit takto:
ZMČČ schvaluje 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 dvě odměny za funkce s nejvyšší
odměnou schválenou ZMČČ, a s tím, že odměna za výkon funkce člena ZMČČ se do souhrnu
odměn nezapočítává.
Mgr. Blažík dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Ing. Kotíka.
H: 7/0/13
Pozměňovací návrh nebyl přijat.
Mgr. Blažík dal poté hlasovat o předložených návrzích usnesení.
Usnesení 2018/Z/01/20a
ZMČČ schvaluje s účinností od 19. 11.
neuvolněných členů ZMČČ takto:
- člen rady
- předseda výboru nebo komise
- člen výboru nebo komise
- člen zastupitelstva
H: 12/7/2

2018 do 31. 12. 2018 výši měsíčních odměn
4 000,- Kč
3 600,- Kč
2 000,- Kč
800,- Kč (20)
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Usnesení 2018/Z/01/20b
ZMČČ schvaluje 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)
H: 12/7/2
Usnesení 2018/Z/01/20c
ZMČČ schvaluje 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)
H: 12/7/2
Usnesení 2018/Z/01/20d
ZMČČ schvaluje 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)
H: 12/7/2
21. Odměňování členů komisí RMČČ, kteří nejsou členy ZMČČ (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/01/21a
ZMČČ schvaluje 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 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)
H: 12/6/3
22. Přenesení pravomocí ve věci provádění a schvalování rozpočtových opatření na
RMČČ (RMČČ)
K tomuto bodu hovořili Mgr. Blažík, Ing. Wildmannová, Ing. Kotík a Mgr. Černín.
Ing. Kotík předložil pozměňovací návrh, kterým by se ve druhé odrážce navrhovaného
usnesení změnila navržena částka na 200 tis. Kč.
Mgr. Blažík dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Ing. Kotíka.
H: 9/0/11
Pozměňovací návrh nebyl přijat.
Mgr. Blažík dal následně hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
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Usnesení 2018/Z/01/22
ZMČČ schvaluje 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)
H: 12/9/0
23. Zakladatelská listina společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (RMČČ)
K tomuto bodu hovořili Ing. Smrček, Ing. Jursa a Mgr. Blažík.
Ing. Smrček následně podal tento pozměňovací návrh:
Čl. 7 odst. 6 zakladatelské listiny změnit takto:
Za společnost jednají jednatelé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že
k obchodní změně společnosti připojí svůj podpis oba jednatelé společně.
Mgr. Blažík dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Ing. Smrčka.
H: 9/0/11
Pozměňovací návrh nebyl přijat.
Mgr. Blažík dal následně hlasovat o předložených návrzích usnesení.
Usnesení 2018/Z/01/23a
ZMČČ schvaluje zakladatelskou listinu společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (23)
H: 12/7/2
Usnesení 2018/Z/01/23b
ZMČČ 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)
H: 12/7/2
Usnesení 2018/Z/01/23c
ZMČČ doporučuje 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)
H: 12/7/2
24. Zápis z 28. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 29. 8. 2018
(RMČČ)
Usnesení 2018/Z/01/24
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 28. schůze Kontrolního výboru ZMČ BrnoČernovice ze dne 29. 8. 2018. (24)
H: 20/0/0
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25. Zápis z 29. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 26. 9. 2018
(RMČČ)
Usnesení 2018/Z/01/25
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 29. schůze Kontrolního výboru ZMČ BrnoČernovice ze dne 26. 9. 2018. (25)
H: 20/0/0
26. Zápis z 29. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 3. 10. 2018
(RMČČ)
Usnesení 2018/Z/01/26
ZMČČ bere na vědomí zápis z 29. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne
3. 10. 2018. (26)
H: 20/0/0
27. Vyjádření k prodeji části pozemku parc. č. 2309 v k. ú. Černovice (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/01/27
ZMČČ nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2309 v k. ú. Černovice xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno. (27)
H: 19/0/1
28. Vyjádření k prodeji částí pozemků parc. č. 1809/1 a 1846/7, vše v k. ú. Černovice
(RMČČ)
Ing. Kotík – jak je to se stanoviskem k pronájmu?
Mgr. Blažík – k pronájmu se vyjadřovala RMČČ a taktéž zaujala negativní stanovisko
Ing. Kotík – propříště by se tato informace měla objevit v důvodové zprávě
Usnesení 2018/Z/01/28
ZMČČ nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 1809/1 a prodejem části pozemku
parc. č. 1846/7, vše v k. ú. Černovice. (28)
H: 21/0/0
29. Stanovení termínu dalšího zasedání ZMČČ v roce 2018 (Mgr. Blažík)
Bc. Sanža podala pozměňovací návrh v tom smyslu, aby byl v usnesení stanoven začátek
zasedání ZMČČ na 17.00 hod.
Mgr. Černín – dává podnět, aby o konání ZMČČ bylo lépe informováno (např. web, sociální
sítě apod.)
Mgr. Blažík dal hlasovat o pozměňovacím návrhu Bc. Sanži.
H: 7/0/13
Pozměňovací návrh nebyl přijat.
Mgr. Blažík dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 2018/Z/01/29
ZMČČ schvaluje termín dalšího zasedání ZMČČ v roce 2018 – 13. 12. 2018. (29)
H: 12/5/4
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30. Dotazy, podněty a připomínky
Bod započal v 18. 35 hod.
Ing. Wildmannová prosí o podporu hlasování participativního rozpočtu, kde mají Černovice
dva projekty, a to ovocný sad Turgeněvova a basketbalové hřiště Řehořova II. etapa.
Bc. Sanža – ptá se, kdy bude termín uzávěrky zpravodaje Černoviny
Mgr. Blažík – termín bude znám až po ustavení Komise tiskové a informační RMČČ, poté jej
co nejdříve dáme na vědomí.
Mgr. Blažík odpověděl Ing. Kotíkovi na dotazy ohledně výběrového řízení na údržbu veřejné
zeleně.
Bc. Quittová zve přítomné 3. 12. 2018 v 16.30 hod. na rozsvícení vánočního stromu v parku
Řehořova a 12. 12. 2018 na akci Česko zpívá koledy.
Bc. Sanža zve přítomné na 5. 12. 2018 na Mikulášskou nadílku a 8. 12. 2018 od 9.00 do 14.00
hod na jarmark v parku Řehořova.
Pí xxxxxxxx (z řad veřejnosti) – p. Vítek nikdy nehlasoval proti koalici; též se přimlouvá za
posunutí zasedání ZMČČ na 17.00 hod.
Pí xxxxxxxx (z řad veřejnosti) – přivítala by, kdyby bylo v čelních funkcích více mladých lidí
P. xxxxxxxxxxx (z řad veřejnosti) se ptá na harmonogram výběrového řízení na údržbu
veřejné zeleně, na což mu odpověděli Mgr. Blažík a Mgr. Korkešová.
P. xxxxxxxx (z řad veřejnosti) – pro příště by zde mohlo být více židlí pro občany
Mgr. Blažík – nynější prostory byly doposud dostačující, plánujeme pro zasedání ZMČČ
upravit vedlejší místnost
P. xxxxxxxx (z řad veřejnosti) – jak to bude s radničním facebookem? Zatím to vypadalo jako
soukromý facebook Mgr. Korkešové.
Mgr. Blažík – primárně se o něj budu starat já, rád bych vytvořil jasná pravidla pro jeho
podobu
P. xxxxxxx (z řad veřejnosti) – uvítal by větší spolupráci opozice s koalicí
Ing. Kotík – opozice pracuje a předkládá vlastní návrhy
Bc. Sanža – lituje, že zatím nebyla posunuta hodina zahájení zasedání ZMČČ
P. xxxxxxx (z řad veřejnosti) – koalice byly uzavírány i v minulosti a stačilo podání rukou,
není spokojený s povolebním vyjednáváním
31. Závěr
Mgr. Blažík poděkoval všem zastupitelům za účast a v 19.10 hod. ukončil 1. (ustavující)
zasedání ZMČČ.

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Bc. Petra Quittová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jitka Silárszká

Ludvík Kadlec

Ing. Jiří Hladík

