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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 22. 6. 2017 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
 program 16. zasedání ZMČČ. (2)
 ověřovatele zápisu 16. zasedání ZMČČ Bc. Aleše Vránu, Mgr. Dagmar Kousalovou
a Bc. Petru Quittovou. (3)
 účetní závěrku MČ Brno-Černovice za rok 2016. (8)
 výsledek hospodaření MČ Brno-Černovice za rok 2016:
a) bytový odbor
9 434 741,97 Kč
b) sociální dům
- 266 073,14 Kč
c) hlavní činnost
6 196 408,95 Kč (11)
 celoroční hospodaření MČ Brno-Černovice za rok 2016 a závěrečný účet MČ BrnoČernovice za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Brno-Černovice za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a zprávy
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MČ Brno-Černovice k 31. 12. 2016 bez
výhrad. (9)
souhlasí:
 s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. …../2017, kterou se
stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně a která zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2011, kterou
se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě
Brně, ve znění pozdějších předpisů. (11)
 s prodejem pozemků pod zkolaudovanými objekty F2, F4 a E2 v Brněnské průmyslové
zóně Černovická terasa a navazující obslužné plochy těchto objektů dle GP č. 17802584/2017 a GP č. 1789-2644/2017 společnosti CTP Property X, spol. s r.o., Humpolec,
Central Trade Park D1 1571, 396 01, IČ 28131754. (13)
 s prodejem pozemku parc. č. 2830/2 a části pozemku parc. č. 2828/110 v k. ú. Černovice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx. (14)
nesouhlasí:
 s prodejem spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na pozemku parc. č. 398
v k. ú. Černovice ostatním spoluvlastníkům. (12)
 s využitím předkupního práva statutárního města Brna k nemovitým věcem v k. ú.
Černovice:
- budova bez č. p. a č. e., způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 2437/3,
za kupní cenu ve výši 1 000 Kč,

2
budova bez č. p. a č. e., způsob využití jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 2437/2,
za kupní cenu ve výši 700 000 Kč,
- budova bez č. p. a č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku parc. č. 2434/6, za
kupní cenu ve výši 45 000 Kč,
které jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené dne 29. 5. 2017 mezi společností Pískovna
Černovice, spol. s r.o., se sídlem Brno, Bolzanova 763/1, PSČ 618 00, IČ 60697318 (jako
prodávajícím), a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, PSČ xxxxxx,
r. č. xxxxxxxxxxxxxx (jako kupujícím). (15)
-

bere na vědomí:
 provedenou kontrolu úkolů. (4)
 zápis a usnesení z 18. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 12. 4. 2017. (5)
 zápis a usnesení z 19. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 17. 5. 2017. (6)
 zápis z 21. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 31. 5. 2017. (7)
 zprávu o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., za rok 2016. (10)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka
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