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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 6. 9. 2018 od 16.00 hod.
v hostinci Slunečnice, Faměrovo nám. 17, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
• program 21. zasedání ZMČČ. (2)
• ověřovatele zápisu 21. zasedání ZMČČ Mgr. Dagmar Kousalovou, Mgr. Miroslava
Kubíka a Bc. Aleše Vránu. (3)
• střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2020 – 2024. (7)
• RO č. Z4/2018. (8)
• vzdání se práva a prominutí příslušenství dluhu na vyúčtování energií a služeb za rok
2012 k bytu č. 4 v BD xxxxxxxx xx paní xxxxx xxxxxxxx, přičemž výše tohoto
příslušenství činí 694.892,12 Kč. (9)
souhlasí:
• s poskytnutím provozního příspěvku pro VHČ – SD ve výši 1 mil. Kč z důvodu
rekonstrukce podlah a kanalizace v SD. (8)
• s nabytím pozemků parc. č. 1323/50, 1323/63, 1323/67 a 1323/112, vše v k. ú. Černovice,
do vlastnictví statutárního města Brna. (10)
• s navrhovaným zněním OZV č. ../2018, o místních poplatcích, v platném znění s těmito
připomínkami:
Příloha č. 3 Veřejná prostranství podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného
prostranství – bod 6. Ostatní: - zrušit stávající p. č. 1323/6, 1323/15, 1986/4, 2712/1,
2781/2, 2937, 2937/1 – ul. Černovická, p. č. 2941/1, 2941/4, 2945/1, 29454, 866 – ul.
Ostravská.
Bod 5. Veřejná zeleň: - nově doplnit čísla parcel viz příloha. (12)
nesouhlasí:
• s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže na pozemku parc.
č. 2092/7 v k. ú. Černovice. (11)
bere na vědomí:
• provedenou kontrolu úkolů. (4)
• zápis a usnesení z 27. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze
dne 6. 6. 2018. (5)
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•

zápis z 28. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 13. 8.
2018. (6)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Dagmar Kousalová

Mgr. Miroslav Kubík

Bc. Aleš Vrána

