1

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 14. 12. 2017 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 18. zasedání ZMČČ. (2)
• ověřovatele zápisu 18. zasedání ZMČČ Radmilu Preslovou, Mgr. Janu Šimáčkovou
a Bc. Aleše Vránu. (3)
• RO č. 23/2017. (8)
• rozpočet MČ Brno-Černovice na rok 2018:
- zdroje:
v tom: - příjmy ve výši 59.263 tis. Kč,
- financování ve výši 25.500 tis. Kč,
- výdaje ve výši 84.763 tis. Kč. (9)
• plán nákladů a výnosů bytového odboru na rok 2018 - příjmy (výnosy) i výdaje (náklady)
ve výši 71.522tis. Kč. (9)
• plán nákladů a výnosů sociálního domu na rok 2018:
- náklady ve výši 7.617 tis. Kč
- výnosy ve výši 7.640 tis. Kč. (9)
• plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2018. (9)
• zrušení Fondu rezerv a rozvoje včetně Statutu Fondu rezerv a rozvoje ze dne 10. 3. 2016,
zrušení běžného účtu tohoto fondu č. 1222-16120621/0100 vedeného u Komerční banky,
a.s., převod zůstatku na účtu tohoto fondu na základní běžný účet městské části BrnoČernovice, to vše k 31. 12. 2017. (10)
• odměňování členů komisí RMČČ a přestupkové komise, kteří nejsou členy ZMČČ, za
období od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2017 takto:
- předseda komise
250,- Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastnil
- místopředseda a člen komise 150,- Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastnil
(11)
• s účinností od 1. 1. 2018 výši měsíčních odměn neuvolněných členů ZMČČ takto:
- místostarosta
21 000,- Kč
- člen rady
2 800,- Kč
- předseda výboru nebo komise
2 400,- Kč
- člen výboru nebo komise
2 000,- Kč
- člen zastupitelstva
800,- Kč (12)
• s účinností od 1. 1. 2018, že v případě souběhu výkonu více funkcí se poskytuje
neuvolněnému členovi ZMČČ odměna ve výši souhrnu odměn za výkon funkcí člena
RMČČ, předsedy nebo člena výboru ZMČČ anebo předsedy nebo člena komise RMČČ
s tím, že do souhrnu odměn jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou ZMČČ, a s tím, že odměna za výkon funkce člena ZMČČ
se do souhrnu odměn nezapočítává. (12)
• s účinností od 1. 1. 2018, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena
ZMČČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu a že v případě budoucích změn
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v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení či jmenování
do příslušné funkce. (12)
odměňování členů komisí RMČČ, kteří nejsou členy ZMČČ, takto:
- předseda komise
280,- Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastnil,
- místopředseda a člen komise 170,- Kč za každé jednání komise, kterého se zúčastnil,
a to s účinností od 1. 1. 2018 do ukončení činnosti komisí RMČČ v souvislosti se
skončením funkčního období ZMČČ 2014 – 2018 a s tím, že do souhrnu odměn jsou
zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou ZMČČ
a s tím, že odměny budou vyplaceny jednorázově po skončení funkčního období ZMČČ
2014 – 2018. (13)
zřizovací listinu Mateřské školy, Brno, Štolcova 21, příspěvkové organizace, s účinností
od 1. 1. 2018. (15)
podání žádosti MČ Brno-Černovice o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018
v rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020“ v celkové výši 142 000,- Kč. (21)
harmonogram zasedání ZMČČ v roce 2018 (do skončení funkčního období ZMČČ 2014 –
2018) – 8. 3. 2018, 7. 6. 2018, 6. 9. 2018. (22)

souhlasí:
• s nabytím části pozemku parc. č. 2544/2 o výměře 3 685 m2 v k. ú. Černovice do
vlastnictví statutárního města Brna. (16)
• se zcizením pozemků parc. č. 1691/51, 1691/52, 1691/95 a 1859, vše v k. ú. Černovice,
formou směny s Českou republikou (příslušnost hospodaření: Moravská zemská knihovna
v Brně). (17)
• se zcizením pozemku parc. č. 1858/1 v k. ú. Černovice formou směny s Českou
republikou (příslušnost hospodaření: Moravská zemská knihovna v Brně) pouze v té jeho
části, která bude nezbytně nutná pro budoucí vybudování přístupové komunikace
k pozemkům parc. č. 1691/51, 1691/52, 1691/95 a 1859, vše v k. ú. Černovice. (17)
• s prodejem pozemků parc. č. 2434/5, 2434/6, 2437/2 a 2437/3, vše v k. ú. Černovice, Ing.
xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx, 618 00 Brno. (18)
• s doplněním přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017,
o nočním klidu, o případy, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního
města Brna vymezena dobou kratší, takto:
- V noci z 30. 4. na 1. 5. 2018 z důvodu konání akce Pálení čarodějnic vymezit
na území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod.
- V noci z 22. 6. na 23. 6. 2018 z důvodu konání akce Černovická letní show vymezit na
území MČ Brno-Černovice dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod.
- V noci ze 7. 9. na 8. 9. 2018 a v noci z 8. 9. na 9. 9. 2018 z důvodu konání tanečních
zábav v rámci akce Černovické hody vymezit na území MČ Brno-Černovice
dobu nočního klidu od 2.00 do 6.00 hod. (19)
• se stávajícím zněním obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011,
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních
zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, v platném
znění, bez připomínek. (20)
nesouhlasí:
• s prodejem pozemků parc. č. 2435/1, 2438, 2434/2, 2436 a 2437/1, vše v k. ú. Černovice,
Ing. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, 618 00 Brno. (18)
• se směnou pozemků parc. č. 2435/1, 2438, 2434/2, 2434/5, 2434/6, 2436, 2437/1, 2437/2
a 2437/3, vše v k. ú. Černovice, za pozemky parc. č. 2615/69 a 2767/38, vše v k. ú.
Černovice, ve vlastnictví Ing. xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx, 618 00 Brno. (18)
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pověřuje:
• RMČČ k vytvoření rozpočtové položky sloužící k pokrytí nákladů na rozvoj tzv.
černovického centra. (9)

navrhuje:
• Zastupitelstvu města Brna schválení záměru prodeje bytových jednotek:
- byt č. 8 v domě Tržní 151/8,
- byt č. 5 v domě Zvěřinova 160/3,
- byt č. 8 v domě Zvěřinova 162/7,
- byt č. 16 v domě Zvěřinova 162/7,
- byt č. 19 v domě Zvěřinova 162/7,
- byt č. 8 v domě Olomoucká 255/2 (Zvěřinova 255/1),
- byt č. 25 v domě Olomoucká 255/2 (Zvěřinova 255/1),
- byt č. 2 v domě Slámova 1013/72. (14)
bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů. (4)
• zápis a usnesení z 21. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 13. 9. 2017. (5)
• zápis a usnesení z 22. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 18. 10. 2017. (6)
• zápis z 23. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 15. 11.
2017. (7)
• zápis z 24. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 22. 11.
2017. (7)
• zápis z 25. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 29. 11.
2017. (7)
• povinnost MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje na rok 2018 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 %. (21)
• že MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
na rok 2018 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. (21)
• harmonogram schůzí RMČČ v roce 2018 (do skončení funkčního období ZMČČ 2014 –
2018) – 3. 1. 2018, 17. 1. 2018, 31. 1. 2018, 14. 2. 2018, 28. 2. 2018, 14. 3. 2018, 28. 3.
2018, 11. 4. 2018, 25. 4. 2018, 9. 5. 2018, 23. 5. 2018, 6. 6. 2018, 20. 6. 2018, 18. 7. 2018,
22. 8. 2018, 5. 9. 2018, 19. 9. 2018, 3. 10. 2018. (22)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka
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Ověřovatelé zápisu:

Radmila Preslová

Mgr. Jana Šimáčková

Bc. Aleš Vrána

