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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

ZÁPIS
3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 17. 1. 2019 od 17.00 hodin
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Přítomni:

Mgr. Pavel Blažík
Mgr. František Černín
Jiří Hasoň
Ing. Jiří Hladík
Ing. et Ing. Radek Hnízdil – příchod v 17,08 h.
Ing. Miroslav Jursa
Ludvík Kadlec
Mgr. Šárka Korkešová
Ing. Ladislav Kotík
Mgr. Dagmar Kousalová
Mgr. Miroslav Kubík
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:

Bc. Petra Quittová

Neomluveni:

Jiří Novotný

Přítomni za ÚMČ:

Ing. Vlastimil Kalousek
Ing. Pavla Těšíková
Ing. Lea Olšáková
Bc. Ján Jirků

Zapsala:

Ing. Pavla Těšíková

Informace o hlasování je uváděna ve formátu pro/proti/zdržel se.
1. Zahájení
Ing. Kotík přivítal přítomné, konstatoval, že ZMČČ je usnášeníschopné (na začátku jednání
přítomno 18 z 21 členů), omluvil nepřítomnost Bc. Quittové (nemoc) a v 17.00 hodin zahájil
3. zasedání ZMČČ. Ing. Kotík dále jmenoval zapisovatelkou Ing. Pavlu Těšíkovou 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).
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2. Schválení programu
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů
5. Zápis ze 3. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 7. 1.
2019
6. RO č. Z1/2019
7. Aktualizace přílohy k OZV o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
8. Dotazy, podněty a připomínky
9. Závěr
Ing. Kotík vyzval k případným návrhům na změnu nebo doplnění programu.
Mgr. Korkešová navrhuje doplnit bod „Podání žádosti o změnu využití části postoupených
příjmů statutárního města Brna“, a to jako č. 8. Bod „Dotazy, podněty a připomínky“ bude
mít č. 9 a bod „Závěr“ bude mít č. 10.
Hlasuje se o doplnění programu dle návrhu Mgr. Korkešové:
Usnesení 2019/Z/03/02a
ZMČČ souhlasí s doplněním programu 3. zasedání ZMČČ o nový bod č. 8 „Podání žádosti o
změnu využití části postoupených příjmů statutárního města Brna“ dle návrhu
Mgr. Korkešové. (2)
H: 16/0/1 (1 nehlasoval) – usnesení bylo přijato
Doplněný program 3. zasedání ZMČČ zní:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů
5. Zápis ze 3. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 7. 1.
2019
6. RO č. Z1/2019
7. Aktualizace přílohy k OZV o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku
8. Podání žádosti o změnu využití části postoupených příjmů statutárního města Brna
9. Dotazy, podněty a připomínky
10. Závěr
Usnesení 2019/Z/03/02b
ZMČČ schvaluje doplněný program 3. zasedání ZMČČ. (2)
H: 18/0/0
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3. Schválení ověřovatelů zápisu
Ing. Kotík vyzval k podání návrhů na tři ověřovatele zápisu z řad členů ZMČČ. Navrženi
byli Mgr. Jitka Silárszká, Bc. Jiří Zahradníček a Ing. Jiří Hladík. Všichni navržení vyslovili
s návrhy souhlas.
Usnesení 2019/Z/03/03
ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu 3. zasedání ZMČČ Mgr. Jitku Silárszkou, Bc. Jiřího
Zahradníčka a Ing. Jiřího Hladíka. (3)
H: 18/0/0
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
Zastupitelstvem MČ Brno-Černovice nebyly uloženy žádné úkoly.
K tomuto nejsou žádné připomínky.______________________________________________
5. Zápis ze 3. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 7. 1. 2019 (Ing. et
Ing. Smrček)
Bez dotazů a připomínek.
Usnesení 2019/Z/03/05
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení ze 3. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 7. 1. 2019. (5)
H: 17/0/0 (1 nehlasoval)_________________________________________________________
V 17,08 hodin se dostavil zastupitel Ing. et Ing. Radek Hnízdil. Počet zastupitelů je nyní 19.
____________________________________________________________________________
6. RO č. Z1/2019 (RMČČ)
Ing. Kotík uvedl tento bod a otevřel diskusi.
Ing. Hladík – rozpočtová opatření se řídí určitými pravidly a nikdy v minulosti se nestalo, aby
byl do rozpočtu zapojen zisk Pískovny předtím, než byla schválena účetní závěrka.
K dotazu Ing. Hladíka odpověděla Ing. Těšíková, že žádné písemné vyjádření o poskytnutí
zisku neobdržela.
Ing. Kotík požádal Ing. Hladíka o upřesnění jeho dotazu, tzn. z čeho přesně plyne povinnost
mít před rozpočtování zisku Pískovny písemný podklad. Před tvorbou RO proběhlo
v Pískovně jednání ohledně poskytnutí zisku.
Ing. Hladík konkrétní ustanovení zákona či vyhlášky neuvedl.
Ing. et Ing. Smrček – již na schůzi FV uvedl a nyní opakuje, že zisk Pískovny bude fyzicky
převeden až v dubnu 2019, tedy po schválení účetní závěrky Pískovny, které proběhne již
v březnu (nikoliv až v červnu, jak tomu bylo doposud). Jednání o poskytnutí zisku proběhlo
před tvorbou RO, písemně to však nemá.
Ing. Hladík žádá doložení písemného oznámení, že Pískovna převede zisk do rozpočtu MČ.
Nadále trvá na tom, že před schválením účetní závěrky není možné rozpočtovat zisk.
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Ing. Wildmannová - peníze z BO (ÚZ 400) by se měly vracet zpět do bytového fondu. Proč
dáváme 1 mil. Kč do položek mimo fond BO?
K tomu uvedl Ing. Kotík – tato možnost dle statutu m. Brna existuje, a to až do výše 10%
zisku VHČ - BO. V tomto případě se jedná o 8% - tyto peníze sice nejdou přímo do bytů, ale
jdou do blízkého okolí bytových domů. Budou použity na výsadbu sadu Turgeněvova a na
revitalizaci zeleně ve spodním sídlišti. Chceme, aby profit ze zisku BO neměli jen přímí
nájemníci obecních bytů, ale i ostatní občané Černovic.
Ing. Wildmannová s tím nesouhlasí. Ti, co mají obecní byty, jsou tímto okrádáni.
Ing. Smrček s postojem Ing. Wildmannové nesouhlasí. Tzv. sdílené projekty jsou pro
všechny, nejen pro nájemce obecních bytů.
Mgr. Korkešová – v posledních letech se investovalo hodně jen do horního sídliště. V jiných
MČ se zisk VHČ také využívá mimo bytový fond. ČSSD nemělo v minulosti žádný zájem
např. o sídliště Turgeněvova. Použití 8% ze zisku BO na jiný účel bylo předem konzultováno
s vedoucí BO.
Mgr. Blažík – není pravda, co uvedla Mgr. Korkešová. My si myslíme, že peníze BO by měly
jít zpět do bytového fondu. Dále mě zajímá položka „revitalizace parku Řehořova“ – co to
konkrétně obsahuje a co bude za 2.180 tis. Kč realizováno?
Ing. Kotík – letos proběhne soutěž, která dá našemu projektu konkrétní podobu.
Ing. Smrček – jde o určitou rozpočtovou alokaci peněz ve prospěch černovického centra.
Pokud se tato položka letos nevyčerpá, budeme ji převádět do dalšího roku.
Ing. Hladík – výsadba sadu Turgeněvova – jakou plochu sad zabere, jaké stromy tam budou
vysázeny, jaký bude rozpon mezi stromy, bude sad oplocený či volně přístupný?
Ing. Kotík – studie k sadu Turgeněvova již existuje v rámci participativního rozpočtu. Sad
bude volně přístupný a bude to ovocný sad.
Mgr. Korkešová – výměra sadu bude 6.900 m2, je to hned vedle nového parkovacího domu na
Turgeněvové. Jde o pozemek st.m.Brna, je požádáno o jeho svěření. Výsadba proběhne po
etapách, I. etapa bude na cca 2 tis. m2, bude to otevřená plocha. V letošním roce by to mělo
stát 1,3 mil. Kč. Stromy budou jen ovocné, tzn. např. ořechy, mandloně, lísky. Jiné stromy
než ovocné tam nelze vysadit, jde o ornou půdu. Nákres sadu můžete vidět u Mgr. Silárszké.
P. Kadlec – po odebrání 1.130 tis. Kč z oprav KD zbude na opravy jen 20 tis. Kč. Máme 2
KD. KD ve st. Černovicích má fasádu ve velmi špatném stavu, opadává omítka. Dále se
dotazuje, zda proběhne k výběru ovocných stromů nějaké místní referendum?
Ing. Kotík – na fasádu KD byla skutečna přichystána částka 1.150 tis. Kč, my však máme jiné
priority, navíc se v KD vloni opravovala střecha a nádvoří. Chceme obejít všechny naše
nemovitosti, posoudit jednotlivé nájemní smlouvy, protože některé jsou určitě pro MČ
nevýhodné.
Mgr. Korkešová – referendum k výběru ovocných stromů nebude. S občany proběhnou
nějaká sezení. Určitě v sadu nebudou lavičky, bude to jen „promenáda“. Bude požádáno i o
dotaci na MŽP.
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Ing. Kotík – první veřejná schůzka s občany proběhne dne 20. 2. 2019.
Mgr. Blažík – jaké projekty zahrnuje položka „projekty rozvoje MČ – dokumentace“?
Ing. Kotík – vytipováváme projekty a některé chceme ještě letos realizovat. Budeme žádat i o
dotace. Jde o rezervu na různé projekty.
Ing. Wildmannová – cituje dotaz Bc. Quittové jako starostky Sokola ke snížení dotace pro
Sokol o 20 tis. Kč. Celkové náklady Sokola činí cca 400 tis. Kč ročně za energie, Sokol
jediný má na starosti budovu. Snížení dotace o 20 tis. Kč má pro Sokol zcela zásadní význam.
Ing. Kotík – v minulém volebním období jsme kritizovali přidělování dotací, nebyla
nastavena žádná dotační pravidla, které jsme požadovali. My jsme zatím nestihli pravidla za
měsíc naší činnosti zpracovat. Navíc sportovní komise, která se ještě před schvalování
rozpočtu konala, navrhla Sokolu dotaci právě 80 tis. Kč. Jsem ochoten se s Bc. Quittovou sejít
a diskutovat o tom.
Mgr. Korkešová – město Brno plánuje dotační pravidla.
Mgr. Blažík – sportovní komise navrhla Brněnskému svazu malé kopané 0 Kč. Tímto RO se
dotace pro tento klub navyšuje. Navrhuje dvě pozměňovací usnesení k RO, a to:
- přesunout 1 mil. Kč z položky „revitalizace parku Řehořova, černovické centrum“
zpět do zisku VHČ – BO
- přesunout 10 tis. Kč z položky „dotace – Brněnský svaz malé kopané…..“ na položku
„dotace – Sokol Brno IV“. Tzn. Brněnský svaz by pak měl dotaci 30 tis. Kč a Sokol
90 tis. Kč.
Oba pozměňovací návrhy předkládá starostovi písemně.
Dále navrhuje, aby bylo o rozpočtovém opatření hlasováno po částech, tzn. část první
(počínaje 6310/2142 až po 3745/5169 – 250 tis. Kč), část druhá (počítaje 8115 až po
3612/6121/ÚZ 400).
Ing. Kotík – nechť je nyní hlasováno o obou pozměňovacích návrzích samostatně.
1) přesun 1.000 tis. Kč z položky „revitalizace parku Řehořova, černovické centrum“
zpět do zisku VHČ – BO
H: 6/0/12 (1 nehlasoval) – usnesení nebylo přijato
2) přesun 10 tis. Kč z položky „dotace – Brněnský svaz malé kopané (Miř na správnou
branku) na položku „dotace – Sokol Brno IV
H. 6/0/12 (1 nehlasoval) – usnesení nebylo přijato
Bude hlasováno o RO č. Z1/2019 na dvě části:
Usnesení 2019/Z/03/06a
ZMČČ schvaluje RO č. Z1/2019 – 1. část (od OdPa 6310 pol. 2142 = 2.500 tis. Kč až po
OdPa 3745 pol. 5169 = 250 tis. Kč; tzn. prvních 21 řádků). (6)
H: 13/6/0
Usnesení 2019/Z/03/06b)
ZMČČ schvaluje RO č. Z1/2019 – 2. část (od pol. 8115 = 1.195 tis. Kč až po OdPa 3612 pol.
6121 ÚZ 400 = 3.214 tis. Kč, tzn. řádek 22 - 28). (6)
H: 18/0/0 (1 nehlasoval)
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7. Aktualizace přílohy k OZV o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských
zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku (RMČČ)
Bez diskuse.
Usnesení 2019/Z/03/07
ZMČČ souhlasí se zněním přílohy k OZV č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek bez připomínek. (7)
H: 19/0/0
8. Podání žádosti o změnu využití části postoupených příjmů statutárního města Brna
Ing. Kotík – budova MŠ Kneslova je ve velmi havarijním stavu. Budeme žádat město o
změnu využití již schválených dotací, které jsou zahrnuty v SR 2019.
Mgr. Korkešová – v SR 2019 jsou připravené dotace od města na žaluzie do obou ZŠ, na
klimatizaci v MŠ Kneslova, na výměnu dlažby na chodbách v ZŠ Kneslova a na rekonstrukci
podlahy a výměnu dveří v MŠ Kneslova, celkem za 2,5 mil. Kč. Dotace na obnovu inventáře
kuchyně v SD ve výši 1,1 mil. Kč zůstává i nadále na tento účel. Ředitelé ZŠ jsou se situací
obeznámeni. Oprava budovy MŠ Kneslova je pro nás nyní priorita č. 1.
Dále bez diskuse.
Usnesení 2019/Z/03/08
ZMČČ schvaluje podání žádosti o změnu využití části postoupených příjmů statutárního
města Brna. (8)
H: 19/0/0___________________________________________________________________
9. Dotazy, podněty a připomínky
Bc. Sanža – existuje možnost zřídit všem zastupitelům radniční e-mailové adresy, na které
mohou být rozesílány materiály. Kdo bude mít o tuto adresu zájem, nechť dá vědět.
K dotazu Ing. Hladíka odpověděl Mgr. Černín – uzávěrka Černovin je 27. 1. 2019 do 24,00
hodin. Tisková a informační komise je zřízená až od 1. 2. 2019. Každý klub bude mít
v Černovinách vyhrazený svůj prostor.
K dotazu p. Vítka odpověděla Mgr. Silárszká – zápachem z Mosilany se určitě budeme
zabývat. Zatím víme, že zápach se nevyskytuje v pravidelný čas.
K dotazu p. Vítka odpověděl Bc. Jirků – vánoční stromečky před domy průběžně uklízíme.
Pokud jsou menší a jsou odložené u popelnic, tak je likviduje i Sako. U větších stromků
doporučuje tyto rozřezat na menší kousky a dát je k popelnici.
K dotazu p. Kadlece odpověděl Ing. Kotík – černovická májka bude odstraněna a
zlikvidována cca příští týden.
K dotazu Mgr. Blažíka odpověděl Ing. Kotík – termíny schůzí rady zůstaly beze změny,
pouze se posunul čas. Na web budou termíny neprodleně doplněny.
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Mgr. Blažík upozornil na pozdní dodání usnesení z rady a také na to, že usnesení nebylo
podepsáno.
Ing. Kotík děkuje za upozornění a určitě bude sjednána náprava. Usnesení z poslední 6. rady
je již vyvěšeno na webu.
Z řad občanů – XXXXXXXXX – občané chtějí také přispívat svými články do Černovin, tak
snad budou mít prostor. Dále se dotazuje, kdo bude uklízet ovoce popadané na zem
v ovocném sadu? K tomu odpověděla Mgr. Korkešová, že o úklid se bude starat MČ.
Ing. Kotík pozval všechny přítomné na černovický ples, který se bude konat v pátek 25. 1.
2019.
10. Závěr
Ing. Kotík poděkoval všem zastupitelům za účast a v 18,25 hodin ukončil 3. zasedání ZMČČ.

Ing. Ladislav Kotík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jitka Silárszká

Bc. Jiří Zahradníček

Ing. Jiří Hladík

