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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 7. 3. 2019 od 17.00 hodin
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno

Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• doplněný program 4. zasedání ZMČČ (2b)
• ověřovatele zápisu 4. zasedání ZMČČ Bc. Petru Quittovou, Mgr. Jitku Silárszkou, a
Mgr. Dagmar Kousalovou (3)
• aktualizované znění Statutu Sociálního fondu včetně Zásad hospodaření se Sociálním
fondem s účinností od 1. 4. 2019 (6b)
• smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Černovice na rok 2019
mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Černovice, a subjekty:
− Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 551/8, 618 00 Brno, IČ 005 58 061,
− Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 697/28, 618 00 Brno, IČ 621 61 687
(7a)
• změnu jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Černovice s účinností od 1. 4.
2019 (13)
• poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu města Brna – FKP městské části BrnoČernovice na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno,
Řehořova 3“ ve výši 1 300 tis. Kč za stanovených podmínek (16)
• zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu „Modernizace odborných učeben
na ZŠ Brno, Řehořova 3“ z 9 329 464,00 Kč na 10 629 464,00 Kč s dobou realizace
2018-2020 (16)
souhlasí:
• s doplněním programu 4. zasedání ZMČČ o nový bod č. 16 dle návrhu
Mgr. Korkešové (2a)
• s nabytím pozemku parc. č. 2712/182 v k. ú. Černovice do vlastnictví Statutárního
města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785 (8b)
• s nabytím pozemků parc. č. 264 (součástí stavba č.p. 1120), parc. č. 265, parc. č. 266,
parc. č. 627, parc. č. 628 vše v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví
statutárního města Brna (9)
• souhlasí s prodejem
− pozemku p.č. 2434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 179 m2
− pozemku p.č. 2434/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2
− pozemku p.č. 2434/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2
− pozemku p.č. 2435/1 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 314 m2
− pozemku p.č. 2437/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2
− pozemku p.č. 2437/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 48 m2
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− pozemku p.č. 2438 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 322 m2
− pozemku p.č. 2436 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 877 m2
− pozemku p.č. 2437/1 ostatní plocha, dobývací prostor o výměře 923 m2 (11)

nesouhlasí:
• s prodejem částí pozemků parc. č. 2712/238, 2712/240, 2712/242 a 2767/42 vše v k. ú.
Černovice společnosti AURES Holding a.s., se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00
Praha 8, IČO: 01759299. Předmětné části pozemků k prodeji jsou vymezeny
geometrickým zaměřením č. 334/2014. Prodej pozemků se nedoporučuje, neboť se
jedná o účelovou komunikaci a o příjezdovou cestu do společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o. (8a)
• s prodejem pozemku parc. č. 2469/1 v k. ú. Černovice X, bytem X (10)
• s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže
na pozemku parc. č. 1607 v k. ú. Černovice (12)
bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů (5)
• zápis a usnesení 1. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 12. 12.
2018 (14)
• zápis a usnesení 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 11. 2.
2019 (15)
pověřuje
• starostu Ing. Ladislava Kotíka podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Brno-Černovice na rok 2019 mezi statutárním městem Brnem, městskou
částí Brno-Černovice, a subjekty:
− Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 551/8, 618 00 Brno, IČ 005 58 061,
− Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 697/28, 618 00 Brno, IČ 621 61 687 (7b)

Ing. Ladislav Kotík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka
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Ověřovatelé zápisu:

Bc. Petra Quittová

Mgr. Jitka Silárszká

Mgr. Dagmar Kousalová

