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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

ZÁPIS
18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 14. 12. 2017 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Přítomni:

Mgr. Pavel Blažík
Jiří Hasoň
Jiří Houdek
Ing. Miroslav Jursa
Ing. Ladislav Kotík
Mgr. Šárka Korkešová
Mgr. Dagmar Kousalová
Mgr. Miroslav Kubík
Vlastimil Laška
Pavel Mifka
Jiří Novotný
Radmila Preslová
Bc. Petra Quittová
Ing. et Ing. Daniel Smrček
Mgr. Jana Šimáčková
Petr Šťasta
Jiří Vítek
Bc. Aleš Vrána
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA
Bc. Jiří Zahradníček

Omluveni:

MVDr. Marie Slavíčková

Přítomni za ÚMČ:

Ing. Vlastimil Kalousek
Ing. Pavla Těšíková
Ing. Lea Olšáková
Ing. Hana Nosálová
Ing. Miroslava Kučerová, Ph.D.
Blanka Janková

Zapsala:

Blanka Janková

Informace o hlasování je uváděna ve formátu pro/proti/zdržel se.
1. Zahájení
Mgr. Blažík přivítal přítomné, konstatoval, že ZMČČ je usnášeníschopné (na začátku jednání
přítomno 20 z 21 členů), a v 16.00 hod. zahájil 18. zasedání ZMČČ. Mgr. Blažík dále
jmenoval zapisovatelkou pí Blanku Jankovou a sčitatelem Ing. Vlastimila Kalouska. Dále pak
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informoval přítomné, že ze zasedání je pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude
následně zveřejněn na webových stránkách městské části (www.brno-cernovice.cz).
2. Schválení programu
Návrh programu:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
5. Zápis z 21. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 13. 9. 2017
(p. Vítek)
6. Zápis z 22. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 18. 10. 2017
(p. Vítek)
7. Zápisy z 23., 24. a 25. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
8. RO č. 23/2017 (RMČČ)
9. Návrh rozpočtu MČ Brno-Černovice ba rok 2018 (RMČČ)
10. Zrušení Fondu rezerv a rozvoje (RMČČ)
11. Odměňování členů komisí RMČČ a přestupkové komise, kteří nejsou členy ZMČČ,
do 31. 12. 2017 (RMČČ)
12. Odměňování neuvolněných členů ZMČČ od 1. 1. 2018 (RMČČ)
13. Odměňování členů komisí RMČČ, kteří nejsou členy ZMČČ, od 1. 1. 2018 (RMČČ)
14. Návrh na schválení záměru prodeje bytových jednotek (RMČČ)
15. Aktualizace zřizovací listiny MŠ Brno, Štolcova 21, p. o. (RMČČ)
16. Vyjádření k nabytí části pozemku parc. č. 2544/2 v k. ú. Černovice (RMČČ)
17. Vyjádření ke zcizení pozemků parc. č. 1691/51, 1691/52, 1691/95, 1858/1 a 1859, vše
v k. ú. Černovice, formou směny (RMČČ)
18. Vyjádření k prodeji 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, resp. k případné jejich směně (RMČČ)
19. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu (RMČČ)
20. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách (RMČČ)
21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 – dotační
program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na
období 2017 – 2020“ (RMČČ)
22. Harmonogram schůzí Rady MČ a zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2018 (RMČČ)
23. Dotazy, podněty a připomínky
24. Závěr
Mgr. Blažík vyzval k případným návrhům na změnu nebo doplnění programu. Žádný takový
návrh nebyl podán.
Usnesení 2017/Z/18/02
ZMČČ schvaluje program 18. zasedání ZMČČ. (2)
H: 20/0/0
3. Schválení ověřovatelů zápisu
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na tři ověřovatele zápisu z řad členů ZMČČ. Navrženi
byli pí Radmila Preslová, Mgr. Jana Šimáčková a Bc. Aleš Vrána. Všichni navržení vyslovili
s návrhy souhlas.
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Usnesení 2017/Z/18/03
ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu 18. zasedání ZMČČ Radmilu Preslovou, Mgr. Janu
Šimáčkovou a Bc. Aleše Vránu. (3)
H: 20/0/0
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
ZMČČ ukládá starostovi Mgr. Pavlu Blažíkovi na valné hromadě společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o., nehlasovat pro vyslovení souhlasu valné hromady s převodem
obchodních podílů dle smluv o převodu obchodních podílů uzavřených mezi společností
THERMOSERVIS – TRANSPORT, s.r.o., IČ 26912643, se sídlem 643 00 Brno, Chrlice,
Roviny 825/4, a společníky p. xxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, p. xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx a p. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Úkol trvá a je platný průběžně.
ZMČČ ukládá starostovi Mgr. Pavlu Blažíkovi zajistit zpracování znaleckého posudku, jehož
předmětem bude stanovení ceny obchodních podílů ve společnosti Pískovna Černovice, spol.
s r.o. (termín: bez zbytečného odkladu).
Úkol trvá, znalecký posudek bude vypracován do konce roku 2017.
Dotazy, podněty a připomínky
Ing. Jursa – proč stále neteče voda v prameni sv. Floriána? Mgr. Blažík – odpovíme písemně.
Odpověď byla zaslána písemně dne 13. 10. 2017.
Následně jsme obdrželi zprávu, kterou si vyžádali zástupci z Nové Mosilany od
odborníka v této oblasti RNDr. Martina Pospíšila:
Jako hydrogeolog, který se zabývá problematikou vodárenského využívání artézské
akumulace podzemní vody brněnské kotliny už více jak 40 let mohu autora článku
s názvem "Kam se ztratila voda z pramene sv. Floriána" stručně informovat,
proč v současnosti tento pramen neteče.
Zdrojem přítoků vody do pramene sv. Florián je zachovaný průzkumný vrt HV 101
z regionálně zaměřeného hydrogeologického průzkumu na zvodně mořské neogenní
sedimentární výplně dnešní brněnské kotliny, které jsou doplňovány z infiltrovaných
atmosférických srážek z okolních vyvýšenin dnešního povodí Svratky a Svitavy. Na
přítocích do neogenní zvodně se podílejí pouze spadlé srážky nevegetačního chladného
půlroku.
Z bilančních hodnocení provozovaných měření ČHMÚ je zřejmé, že zaklesávání hladiny
podzemní vody ve vrtu HV 101 má kořeny v deficitech srážek v chladných měsících už
od roku 2011.
Tento poklesový trend je monitorován ve vrtu HV 101 instalovaným měřícím zařízením,
které registruje v 10minutových intervalech úroveň hladiny a teplotu podzemní vody.
Současný stav piezometrické úrovně hladiny je pod úrovní odtokového potrubí směrem
k pramenu sv. Florián.
Pramen lze obnovit hlubším zapuštěním čerpadla s vyvedením do odtokového potrubí.
Vrt HV 101 bývá také využíván pro doplnění vody do uměle vybudovaného rybníku,
který je v těsné blízkosti vrtu HV 101.
Nebyly uloženy žádné další ukládací úkoly.
Usnesení 2017/Z/18/04
ZMČČ bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů. (4)
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H: 20/0/0
5. Zápis z 21. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 13. 9. 2017
(p. Vítek)
P. Vítek se dotazuje, jak to vypadá se znaleckým posudkem ohledně obchodních podílů ve
společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o.
Mgr. Blažík – měl by být předložen do konce tohoto roku
Usnesení 2017/Z/18/05
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 21. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 13. 9. 2017. (5)
H: 20/0/0
6. Zápis z 22. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 18. 10. 2017
(p. Vítek)
P. Vítek poděkoval členům Kontrolního výboru za výbornou spolupráci po celý rok.
Usnesení 2017/Z/18/06
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 22. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 18. 10. 2017. (6)
H: 20/0/0
7. Zápisy z 23., 24. a 25. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
Ing. Wildmannová – na 23. a 24. schůzi Finančního výboru jsme projednávali primárně
rozpočet, na 25. schůzi se jednalo o rozpočtovém opatření.
Usnesení 2017/Z/18/07a
ZMČČ bere na vědomí zápis z 23. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 15. 11. 2017. (7)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/07b
ZMČČ bere na vědomí zápis z 24. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 22. 11. 2017. (7)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/07c
ZMČČ bere na vědomí zápis z 25. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 29. 11. 2017. (7)
H: 20/0/0
8. RO č. 23/2017 (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/08
ZMČČ schvaluje RO č. 23/2017. (8)
H: 20/0/0
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9. Návrh rozpočtu MČ Brno-Černovice na rok 2018 (RMČČ)
Ing. Wildmannová formou prezentace seznámila zastupitele s navrhovaným rozpočtem.
Vysvětlila, jak byl rozpočet sestavován s ohledem na právní předpisy apod. Dále hovořila
o investičních akcích na rok 2018. Závěrem poděkovala všem, kteří se podíleli na tvorbě
a sestavování rozpočtu.
P. Vítek – děkuje za jasnou a přesnou prezentaci a za práci Ing. Wildmannové
Ing. Kotík – také děkuje za prezentaci a rád by do budoucna plánoval s ohledem na výhled do
budoucna, aby tak práce byla koncepčnější; stále absentují jasná pravidla pro rozdělování
dotací
P. Houdek – rozpočet je vyvážený a dobrý
Ing. Wildmannová – ještě dodala, že v roce 2018 končí jeden z úvěrů a splácet tak budeme
minimum financí a zároveň pochválila Bytový odbor za čerpání financí z MMB, v čemž jsme
v rámci města Brna jedni z nejlepších
Ing. Smrček – chybí mu větší orientace MČ na dlouhodobější projekty, např. na černovické
centrum v parku Řehořova a postrádá v rozpočtu položku, která by za tímto účelem byla
vytvořena, rozpočet však je jinak dobrý a podpoří jej; zároveň podal pozměňovací návrhy,
které zní takto:
• ZMČČ pověřuje RMČČ k vytvoření rozpočtové položky sloužící k pokrytí nákladů na
rozvoj tzv. černovického centra.
• ZMČČ zavazuje RMČČ k alokaci min. 500.000,- Kč ve prospěch této rozpočtové
položky do konce roku 2018.
Mgr. Blažík – s tímto záměrem nemám principiálně problém, v průběhu času by takové
centrum mohlo být vytvořeno
Mgr. Korkešová – také souhlasí s vybudováním černovického centra, které by mohlo být
vytvořeno ve spolupráci se studenty architektury, nesouhlasí nicméně s uváděním konkrétní
částky do usnesení, navrhuje o usneseních navržených Ing. Smrčkem hlasovat zvlášť
P. Houdek – také souhlasí s vybudováním centra a připomíná, že v minulosti sám něco
podobného navrhoval
P. Novotný – záměr vybudovat centrum je pro něj novinkou a navrhuje 5 min. přestávku, aby
se dověděl něco více o tomto záměru
Ing. Jursa – také tuto myšlenku podporuje a navrhuje, aby byla podrobně projednána
v Pracovní skupině pro rozvoj Černovic
P. Vítek – podle něj není pravda, že občané takové centrum chtějí, park Řehořova se mu líbí
tak, jak je
Ing. Jursa – myšlenka vytvořit centrum stačí a nemusí být nutně v parku Řehořova, mělo by
se o tom diskutovat
Ing. Smrček – já od lidí často slyším, že centrum by mohlo být v parku Řehořova, ale nutně
zrovna zde být nemusí; to, že jsem to pojmenoval centrum neznamená, že se bude ničit zeleň
v parku, jsem také pro širší diskusi s občany a vzhledem k finančním úspěchům na pískovně
by to byl vhodný zdroj financování a souhlasí s přestávkou
Ing. Wildmannová – rozpočtová položka není vytvořena, není problém ji vytvořit, zadejme
úkol Pracovní skupině pro rozvoj Černovic, ta předá výsledek RMČČ, vytvořme projekt,
oslovme vysoké školy apod., musíme vytvořit kritéria, finanční prostředky můžeme zatím
střádat
P. Novotný – za necelý rok budou volby a na nějaký zásadní projekt dle mého názoru není
čas, připomíná, že i spory v minulosti, které poškodily pískovnu, přispěly k tomu, že zisk
pískovny mohl být minulý rok daleko vyšší
Mgr. Blažík – v návrhu usnesení podaným Ing. Smrčkem není konkrétní místo, kde by
centrum mohlo stát, nechal bych vše na další debatu
P. Šťasta – ve Starých Černovicích má být ve staré škole také vytvořeno kulturní centrum,
kolik jich tedy budeme mít?
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Mgr. Blažík – jsou to dvě odlišné věci, stávající záměr ve staré škole počítá primárně se
sociálními službami
Bc. Vrána – tato myšlenka se mu také líbí a je pro vytvoření takového centra
Mgr. Blažík dal nejprve hlasovat o usneseních předložených v písemném materiálu.
Usnesení 2017/Z/18/09a
ZMČČ schvaluje 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/09b
ZMČČ schvaluje plán nákladů a výnosů bytového odboru na rok 2018 - příjmy (výnosy)
i výdaje (náklady) ve výši 71.522tis. Kč. (9)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/09c
ZMČČ schvaluje plán nákladů a výnosů sociálního domu na rok 2018:
- náklady ve výši 7.617 tis. Kč
- výnosy ve výši 7.640 tis. Kč. (9)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/09d
ZMČČ schvaluje plán tvorby a čerpání Sociálního fondu na rok 2018. (9)
H: 20/0/0
Mgr. Blažík vyhlásil 5 min. přestávku od 16.52 hod. do 16.57 hod.
Mgr. Blažík dal poté hlasovat o usneseních navržených Ing. Smrčkem.
Usnesení 2017/Z/18/09e
ZMČČ pověřuje RMČČ k vytvoření rozpočtové položky sloužící k pokrytí nákladů na rozvoj
tzv. černovického centra. (9)
H: 17/0/0
Nepřijatý návrh usnesení:
ZMČČ zavazuje RMČČ k alokaci min. 500.000,- Kč ve prospěch této rozpočtové položky do
konce roku 2018.
H: 7/0/3
10. Zrušení Fondu rezerv a rozvoje (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/10
ZMČČ schvaluje 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 Brno-Černovice, to vše k 31. 12. 2017. (10)
H: 20/0/0

7
11. Odměňování členů komisí RMČČ a přestupkové komise, kteří nejsou členy ZMČČ,
do 31. 12. 2017 (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/11
ZMČČ schvaluje 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)
H: 20/0/0
12. Odměňování neuvolněných členů ZMČČ od 1. 1. 2018 (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/12a
ZMČČ schvaluje 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/12b
ZMČČ schvaluje 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/12c
ZMČČ schvaluje 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 v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení či
jmenování do příslušné funkce. (12)
H: 20/0/0
13. Odměňování členů komisí RMČČ, kteří nejsou členy ZMČČ, od 1. 1. 2018 (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/13
ZMČČ schvaluje 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)
H: 20/0/0
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14. Návrh na schválení záměru prodeje bytových jednotek (RMČČ)
P. Vítek – mají obyvatelé těchto bytů zájem na jejich odkup?
Mgr. Blažík – to je zatím předčasná otázka, nyní činíme první krok, aby mohly být příslušné
procesy vůbec zahájeny
Usnesení 2017/Z/18/14
ZMČČ 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)
H: 19/0/1
15. Aktualizace zřizovací listiny MŠ Brno, Štolcova 21, p.o. (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/15
ZMČČ schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy, Brno, Štolcova 21, příspěvkové
organizace, s účinností od 1. 1. 2018. (15)
H: 20/0/0
16. Vyjádření k nabytí části pozemku parc. č. 2544/2 v k. ú. Černovice (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/16
ZMČČ souhlasí s nabytím části pozemku parc. č. 2544/2 o výměře 3 685 m2 v k. ú.
Černovice do vlastnictví statutárního města Brna. (16)
H: 20/0/0
17. Vyjádření ke zcizení pozemků parc. č. 1691/51, 1691/52, 1691/95, 1858/1 a 1859, vše
v k. ú. Černovice, formou směny (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/17a
ZMČČ souhlasí 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/17b
ZMČČ souhlasí 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)
H: 20/0/0
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18. Vyjádření k prodeji 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, resp. k případné jejich směně (RMČČ)
P. Novotný a Ing. Jursa ohlásili střet zájmů.
Usnesení 2017/Z/18/18a
ZMČČ souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2434/5, 2434/6, 2437/2 a 2437/3, vše v k. ú.
Černovice, Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 618 00 Brno. (18)
H: 16/0/1
Usnesení 2017/Z/18/18b
ZMČČ nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 2435/1, 2438, 2434/2, 2436 a 2437/1, vše
v k. ú. Černovice, Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 618 00 Brno. (18)
H: 16/0/1
Usnesení 2017/Z/18/18c
ZMČČ nesouhlasí 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. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, 618 00 Brno. (18)
H: 16/0/1
19. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu (RMČČ)
P. Vítek – omezení nočního klid je jen na příslušných akcích nebo v celých Černovicích?
Mgr. Blažík – zkrácení nočního klidu se v příslušných dnech týká celého území MČ
Usnesení 2017/Z/18/19
ZMČČ souhlasí 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)
H: 18/0/1
20. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci veřejné produkce
hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/20
ZMČČ souhlasí 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)
H: 18/0/0
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21. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018 –
dotační program „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje na období 2017 – 2020“ (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/21a
ZMČČ schvaluje 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/21b
ZMČČ bere na vědomí 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/21c
ZMČČ bere na vědomí, 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)
H: 20/0/0
22. Harmonogram schůzí Rady MČ a zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2018 (RMČČ)
Usnesení 2017/Z/18/22a
ZMČČ bere na vědomí 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)
H: 20/0/0
Usnesení 2017/Z/18/22b
ZMČČ schvaluje harmonogram zasedání ZMČČ v roce 2018 (do skončení funkčního období
ZMČČ 2014 – 2018) – 8. 3. 2018, 7. 6. 2018, 6. 9. 2018. (22)
H: 20/0/0
23. Dotazy, podněty a připomínky
Ing. Jursa – děkuje za odpověď ohledně pramene sv. Floriána a rád by, aby se situace i nadále
řešila a našlo se takové technické opatření, které by znovu umožnilo černovickým občanům
vodu odebírat
Ing. Kotík – na obytný komplex Kaménky bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
územní studie, kde bude, jak doufá, i zástupce MČ a dotazuje se, jak to vypadá se stavbou
bytového domu na ulici Turgeněvova
Mgr. Blažík – probíhají jednání se SVJ Turgeněvova 18 o náhradní výsadbě zeleně, musíme
si ujasnit, jak výsadba vlastně bude vypadat a co se týká případného ovocného sadu, tak jeho
založení je v daném území z hlediska územního plánu to jediné možné, co lze vybudovat.
V tomto smyslu probíhá komunikace s městem, kterému příslušné pozemky patří. Dotčené
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pozemky má nyní propachtovány zemědělec, nyní se bavíme o velikosti prostoru, aby mohla
být městem částečně vypovězena pachtovní smlouva, je to delší proces.
Mgr. Korkešová – SVJ Turgeněvova 18 má předložit nějaký návrh, na který nyní čekáme
Bc. Vrána – postrádá pravidla pro zveřejňování příspěvků do Černovin, což bude dle jeho
mínění v předvolebním období aktuální
Mgr. Blažík – děkuje za podnět, pokusí se zpracovat návrh takovýchto pravidel
Mgr. Šimáčková – upozorňuje na časté dopravní nehody na křižovatce ulic Tržní a Klíčova
a na vhodnost toto prodiskutovat v Komisi dopravní
P. Novotný, Ing. Wildmannová, Mgr. Korkešová, p. Hasoň, Bc. Quittová, p. Houdek,
Mgr. Šimáčková a Ing. Kotík přejí postupně všem klidné Vánoce a mnoho zdraví v novém
roce.
Mgr. Blažík poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v končícím roce, za podněty,
pochvaly i výtky a popřál všem krásný zbytek adventu, radostné prožití vánočních svátků a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
24. Závěr
Mgr. Blažík poděkoval všem zastupitelům za účast a v 18.00 hod. ukončil 18. zasedání
ZMČČ.

Mgr. Pavel Blažík
starosta
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