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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 27. 4. 2017 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
 program 15. zasedání ZMČČ. (2)
 ověřovatele zápisu 15. zasedání ZMČČ Bc. Aleše Vránu, Mgr. Dagmar Kousalovou
a Radmilu Preslovou. (3)
 RO č. 8/2017. (7)
 aktualizované znění Statutu Sociálního fondu včetně Zásad hospodaření se Sociálním
fondem s účinností od 1. 5. 2017. (8)
 Smlouvu o postoupení pohledávky s postupníkem xxxxxxxxxxx ohledně dlužného
nájemného včetně penále ve výši Kč 259.647,-. (9)
 změnu vlastnických podílů z důvodu zbudování balkonu u bytu č. 2 v bytovém domě
Společenství vlastníků Zvěřinova 7 se sídlem Zvěřinova 162/7, Brno-Černovice, 618 00
Brno, IČ 03982467. (10)
 podání žádosti MČ Brno-Černovice o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu
pro JSDH z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci
dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 v celkové výši
maximálně do 450 000,-Kč. (15)
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. (11)
 s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 1323/10, 1323/18, 1323/19 a 1323/21, vše v k. ú.
Černovice, do vlastnictví statutárního města Brna s tím, že pozemek bude po dobu 10 let
od jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Brna využíván ve veřejném zájmu
a nebude po tuto dobu pronajímán nebo využíván ke komerčním nebo jiným výdělečným
účelům, ani nebude zcizen či zatížen. (12)
nesouhlasí:
 se směnou pozemku parc. č. 2781/9, druh pozemku orná půda o výměře 5872 m2, který je
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za pozemek,
respektive část pozemku, parc. č. 1691/41, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví
statutárního města Brna, vše v k. ú. Černovice. (13)
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revokuje:
 usnesení č. 2016/Z/13/16a a 2016/Z/13/16b přijatá na 13. zasedání ZMČČ konaném dne
8. 12. 2016. (9)
pověřuje:
 starostu MČ Brno-Černovice Mgr. Pavla Blažíka podpisem Smlouvy o postoupení
pohledávky na byt č. 1 v domě Přední 991/3c, Brno-Černovice, s postupníkem xxxxxxxxx
ohledně dlužného nájemného včetně penále ve výši Kč 259.647,-. (9)
bere na vědomí:
 provedenou kontrolu úkolů. (4)
 zápis a usnesení ze 17. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 8. 3. 2017. (5)
 zápis a usnesení z 20. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 19. 4. 2017. (6)
 zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů k 31. 12. 2016. (14)
 že MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci na pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR v rámci dotačního programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 plně
odpovídá za závazky vyplývající z případných nedodržení podmínek stanovených
poskytovatelem účelově určených finančních prostředků. (15)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Aleš Vrána

Mgr. Dagmar Kousalová

Radmila Preslová

