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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 7. 6. 2018 od 16.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 20. zasedání ZMČČ. (2)
• ověřovatele zápisu 20. zasedání ZMČČ p. Vlastimila Lašku, Mgr. Dagmar Kousalovou
a Bc. Aleše Vránu. (3)
• účetní závěrku MČ Brno-Černovice za rok 2017. (9)
• výsledek hospodaření MČ Brno-Černovice za rok 2017:
a) bytový odbor
11 636 324,64 Kč
b) sociální dům
- 268 491,51 Kč
c) hlavní činnost
12 768 246,53 Kč. (9)
• celoroční hospodaření MČ Brno-Černovice za rok 2017 a závěrečný účet MČ BrnoČernovice za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Brno-Černovice za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a zprávy
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky MČ Brno-Černovice k 31. 12. 2017 bez
výhrad. (10)
• RO č. Z2/2018. (11)
• RO č. Z3/2018. (15)
• zakladatelskou listinu společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (16)
• Smlouvu o postoupení pohledávky s postupníkem xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, 627 00 Brno,
na byt č. 19 v domě Krausova 1046/11, 618 00 Brno, ohledně dlužného nájemného včetně
penále ve výši Kč 368.781,-. (17)
• odepsání nedobytných pohledávek v celkové výši 1.511.689,97 Kč – xxxxxxxxx
151.658,50 Kč; POLO transport international a.s. 610.000,00 Kč; xxxxxxxx 14.888,00 Kč
+ 5.794,00 Kč penále; RES – STAV, s.r.o. 101.760,00 Kč; xxxxxxxxxxxx 331.332,00 Kč
+ 113.987,47 Kč přefakturace; xxxxxxx 182.270,00 Kč. (24)
• tyto podněty k návrhu Pokynů pro zpracování Návrhu nového Územního plánu města
Brna:
- při řešení lokality „Na Kaménkách“ vycházet ze zpracovávané územní studie na
základě provedené urbanistické soutěže,
- prověřit z územně plánovacího hlediska řešení lokality „Za Humny“ ve Starých
Černovicích (mezi ulicí Charbulovou, Mírovou a Faměrovým nám.). (26)
souhlasí:
• s uzavřením dohody o provedení práce mezi MČ Brno-Černovice a neuvolněným
zastupitelem Mgr. Miroslavem Kubíkem na období od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 na
zpracování kroniky MČ Brno-Černovice s měsíční odměnou 4.000,- Kč. (12)
• s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 2766/8 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČRÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna. (18)
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s nabytím pozemku parc. č. 2941/3 v k. ú. Černovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do
vlastnictví statutárního města Brna jen za předpokladu bezúplatného převodu. (19)
s odkupem pozemků parc. č. 1986/8, 1987/9, 2539/1, 2539/2, 2539/3, 2539/4, 2539/5,
2539/6, 2539/7, 2539/8, 2539/9, 2539/10, 2539/11, 2546/4, 2763/4 a 2763/5, vše v k. ú.
Černovice, do vlastnictví statutárního města Brna. (20)
s prodejem pozemku parc. č. 2839/5 o výměře 2456 m2 a parc. č. 2839/8 o výměře 381
m2, vše v k. ú. Černovice, za účelem sjednocení vlastníka stavby a pozemku. (22)
se směnou částí pozemků parc. č. 2787/14, 2787/13, 2787/12, 2787/11, 2787/10 a 2787/9
vše v k. ú. Černovice, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek parc. č. 1094/3
v k. ú. Slatina ve vlastnictví KADLEC-BAU s.r.o., Srbská 3073/53b, Královo Pole, 612
00 Brno. (23)

nesouhlasí:
• s prodejem pozemku parc. č. 1879, druh pozemku orná půda, o výměře 783 m2 v k. ú.
Černovice manželům xxxxxxxxx. (21)
• se směnou pozemků parc. č. 1879 ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek parc.
č. 655/5 ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 665 01 Rosice,
vše v k. ú. Černovice. (21)

stanovuje:
• v souladu s ustanovením § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva MČ Brno-Černovice pro volební
období 2018 – 2022 na dvacet jedna. (13)
doporučuje:
• Radě MČ Brno-Černovice v působnosti valné hromady společnosti Pískovna Černovice,
spol. s r.o., schválit zakladatelskou listinu společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (16)
pověřuje:
• starostu MČ Brno-Černovice Mgr. Pavla Blažíka podpisem Smlouvy o postoupení
pohledávky s postupníkem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 627 00 Brno, na byt č. 19
v domě Krausova 1046/11, 618 00 Brno, ohledně dlužného nájemného včetně penále ve
výši Kč 368.781,-. (17)
bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů. (4)
• zápis a usnesení z 25. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 28. 2. 2018. (5)
• zápis a usnesení z 26. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 11. 4. 2018. (6)
• zápis z 27. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 9. 5.
2018. (7)
• Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městské části BrnoČernovice na základě Pověření č. j. OKO/03-09/2017 (sp. zn. OKO/MMB/0363822/2017,
č. j. MMB/0100673/2018) a Výsledky uskutečněné kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům městské části Brno-Černovice na základě Pověření č. j.
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OKO/03-09/2017 a sdělení o způsobu nápravy nezákonného postupu č.
MCBCER/01713/18/OFVV/TEP ze dne 27. 4. 2018. (8)
zprávu o hospodaření společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., za rok 2017. (14)
zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů k 31. 12. 2017. (25)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Vlastimil Laška

Mgr. Dagmar Kousalová

Bc. Aleš Vrána

j.

