1

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 23. 2. 2017 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
 zařazení bodů Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
jako bod č. 16 a Zadání urbanistické soutěže o návrh lokality „Na Kaménkách“ jako bod
č. 17 do programu 14. zasedání ZMČČ. (2)
 program 14. zasedání ZMČČ. (2)
 ověřovatele zápisu 14. zasedání ZMČČ Bc. Aleše Vránu, Ing. Mirku Wildmannovou,
Ph.D., MBA a Vlastimila Lašku. (3)
 RO č. 4/2017. (8)
 smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Černovice na rok 2017 mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Ćernovice a subjekty:
- Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 551/8, 618 00 Brno, IČ 00558061,
- Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 28, 618 00 Brno, IČ 62161687. (9)
 Smlouvu o postoupení pohledávky s postupníkem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Brno, na
byt č. 7 v domě Turgeněvova 1036/4, Brno-Černovice, ohledně dlužného nájemného ve
výši Kč 268. 360,-. (10)
 podání žádosti MČ Brno-Černovice o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2017
v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ v celkové výši 200 000,- Kč. (15)
souhlasí:
 s navrhovaným zněním OZV č.
/2017, kterou se mění a doplňuje OZV statutárního
města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek,
bez připomínek. (11)
 s navrhovaným zněním OZV č.
/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška
statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2016, s těmito připomínkami:
Příloha 1 Sazby poplatků ze psů – canisterapeutický pes bez poplatku
Příloha 3 Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného
prostranství – doplnit ulice Černovická a Ericha Roučky
Příloha 4 Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství – zvýšit sazby za
vyhrazené parkovací stání pro osobní automobil 15 000 Kč/rok a pro nákladní
automobil 20 000 Kč/rok. (12)
 s prodejem části pozemku parc. č. 480, druh pozemku ostatní plocha, využití ostatní
komunikace, o výměře 9 m2, v k. ú. Černovice společnosti MAIN Apartment House,
s.r.o., Praha 9-Vysočany, Na břehu 260/1, PSČ 190 00, IČ 46900161. (13)
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s prodejem části pozemku parc. č. 1570/4 dílu A o výměře 53 m2 v k. ú. Černovice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
bytem
xxxxxxxxxxxxxxx,
618
00
Brno
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 625 00 Brno. (14)
s prodejem části pozemku parc. č. 1570/4 dílu B o výměře 39 m2 v k. ú. Černovice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 618 00 Brno
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno. (14)
s prodejem části pozemku parc. č. 1570/4 dílu D o výměře 8 m2 v k. ú. Černovice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 618 00 Brno
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 625 00 Brno (dle
stanoviska spol. MapKart s.r.o. ze dne 19. 10. 2016 se jedná o část pozemku zastavěnou
zdí stávajícího objektu). (14)
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu
a s doplněním přílohy této obecně vyhlášky o případy, při nichž je doba nočního klidu na
části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší nebo žádnou, takto:
- V noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání akce Pálení čarodějnic vymezit na
území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod.
- V době konání akce Černovické letní show (vždy jedna noc před nepracovním dnem
v měsíci červnu) vymezit na území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu od 2.00
do 6.00 hod.
- V době konání akce Letní noc na Sokole (vždy jedna noc před nepracovním dnem
v měsíci červenci nebo srpnu) vymezit na území MČ Brno-Černovice dobu nočního
klidu od 2.00 do 6.00 hod.
- V době konání tanečních zábav v rámci akce Černovické hody (vždy dvě noci před
nepracovním dnem v měsíci září) vymezit na území MČ Brno-Černovice dobu
nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod. (16)
s uplatněnými připomínkami k návrhu zadání urbanistické jednofázové užší projektové
soutěže o návrh lokality „Na Kaménkách“, zpracovanými Pracovní skupinou pro rozvoj
Černovic na jejím jednání konaném dne 15. 2. 2017. (17)

pověřuje:
 starostu Mgr. Pavla Blažíka podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části
Brno-Černovice na rok 2017 mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoČernovice a subjekty:
- Tělocvičná jednota Sokol Brno IV, Štolcova 551/8, 618 00 Brno, IČ 00558061,
- Klub biatlonu STŘELKA p.s., Kneslova 28, 618 00 Brno, IČ 62161687. (9)
 starostu MČ Brno-Černovice Mgr. Pavla Blažíka podpisem Smlouvy o postoupení
pohledávky s postupníkem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, Brno, na byt č. 7
v domě Turgeněvova 1036/4, Brno-Černovice, ohledně dlužného nájemného ve výši Kč
268.360,-(10)
doporučuje:
 Radě města Brna v rámci projednávání návrhu zadání urbanistické jednofázové užší
projektové soutěže o návrh lokality „Na Kaménkách“ nepožadovat v tomto zadání
závaznou minimální hrubou podlažní plochu (HPP) pro bydlení ve výši 169 000 m2, ale
pouze HPP doporučenou, a to ideálně ve výši okolo 100 000 m2. (17)
bere na vědomí:
 provedenou kontrolu úkolů. (4)
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zápis a usnesení z 15. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 30. 11. 2016. (5)
zápis a usnesení z 16. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 18. 1. 2017. (6)
zápis z 19. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 8. 2. 2017. (7)
povinnost MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ podílet se na
celkových nákladech dotované akce minimálně z 30%. (15)
že MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
na rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ plně odpovídá za závazky vyplývající
z případných nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených
finančních prostředků. (15)
návrh zadání urbanistické jednofázové užší projektové soutěže o návrh lokality „Na
Kaménkách“ dle stavu k 20. 2. 2017. (17)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Aleš Vrána

Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA

Vlastimil Laška

