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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 8. 3. 2018 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 19. zasedání ZMČČ. (2)
• ověřovatele zápisu 19. zasedání ZMČČ Vlastimila Lašku, Jiřího Vítka a Bc. Aleše Vránu.
(3)
• RO č. Z1/2018. (8)
• smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Brno-Černovice na rok 2018 mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Černovice 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)
• koupi obchodních podílů ve společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., Bolzanova
763/1, Černovice, 618 00 Brno, IČ 60697318, celkově odpovídajících 10 %, od
společníků:
- xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno
a xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno (společný
obchodní podíl 2 %),
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Velké Němčice
(obchodní podíl 2 %),
- xxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno (obchodní
podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní podíl
2 %),
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní
podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hustopeče
(obchodní podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno
(obchodní podíl 1 %). (10)
• kupní smlouvu o převodu podílů ve společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o.,
Bolzanova 763/1, Černovice, 618 00 Brno, IČ 60697318, mezi statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-Černovice a společníky:
- xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno
a xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno (společný
obchodní podíl 2 %),
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Velké Němčice
(obchodní podíl 2 %),
- xxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno (obchodní
podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní podíl
2 %),
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xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní
podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hustopeče
(obchodní podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno
(obchodní podíl 1 %). (10)
Dohodu o poskytnutí poměrné částky úvěru v poměrné výši ke spoluvlastnickému podílu
bytu č. 5 v bytovém domě Společenství vlastníků domu Zvěřinova 3 v Brně, se sídlem
Zvěřinova 160/3, Brno-Černovice, 618 00 Brno, IČ 03960242. (11)
podání žádosti MČ Brno-Černovice o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018
(individuální dotace JMK 2018) ve výši 2 000 000,- Kč na akci „Rekonstrukce školního
hřiště ZŠ Řehořova 3“. (15)
podání žádosti MČ Brno-Černovice o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2018
(Individuální dotace JMK 2018) ve výši 100 000,- Kč na provoz informačního centra pro
seniory Senior Point v MČ Brno-Černovice. (15)
-

•
•
•

souhlasí:
• s tím, aby Magistrát města Brna vydával vyjádření k závaznému stanovisku Krajského
úřadu k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně
ovzduší. (14)
nesouhlasí:
• s prodejem pozemků parc. č. 2616/14, 2616/17, 2616/20, 2616/23, 2984, vše v k. ú.
Černovice, společnosti DUFONEV R.C., a.s., Lidická 2030/20, 602 00 Brno, IČ
25538748. (12)
• s prodejem části pozemku parc. č. 2092/4 v k. ú. Černovice o výměře cca 75 m2. (13)
pověřuje:
- starostu Mgr. Pavla Blažíka podpisem smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části
Brno-Černovice na rok 2018 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 Mgr. Pavla Blažíka podpisem kupní smlouvy o převodu podílů ve společnosti
Pískovna Černovice, spol. s r.o., Bolzanova 763/1, Černovice, 618 00 Brno, IČ 60697318,
mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Černovice a společníky:
- xxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno
a xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno (společný
obchodní podíl 2 %),
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Velké Němčice
(obchodní podíl 2 %),
- xxxxxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno (obchodní
podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní podíl
2 %),
- xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (obchodní
podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hustopeče
(obchodní podíl 1 %),
- xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno
(obchodní podíl 1 %). (10)
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•

starostu Mgr. Pavla Blažíka podpisem Dohody o poskytnutí poměrné částky úvěru
v poměrné výši ke spoluvlastnickému podílu bytu č. 5 v bytovém domě Společenství
vlastníků domu Zvěřinova 3 v Brně, se sídlem Zvěřinova 160/3, Brno-Černovice, 618 00
Brno, IČ 03960242. (11)

bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů. (4)
• zápis a usnesení z 23. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 29. 11. 2017. (5)
• zápis a usnesení z 24. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 10. 1. 2018. (6)
• zápis z 26. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 28. 2.
2018. (7)
• že MČ Brno-Černovice v souvislosti se žádostmi o dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na rok 2018 (Individuální dotace JMK 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:

Vlastimil Laška

Jiří Vítek

Bc. Aleš Vrána

