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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

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

Mgr. Pavel Blažík
Ing. Miroslav Jursa (od bodu č. 5)
Jiří Hasoň
Ing. Ladislav Kotík
Mgr. Šárka Korkešová
Mgr. Dagmar Kousalová
Mgr. Miroslav Kubík
Pavel Mifka
Jiří Novotný
Radmila Preslová
Bc. Petra Quittová
MVDr. Marie Slavíčková
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:

Jiří Houdek
Vlastimil Laška

Přítomni za ÚMČ:

Ing. Vlastimil Kalousek
Blanka Janková
Ing. Pavla Těšíková
Ing. Lea Olšáková
Ing. Hana Nosálová
Bc. Ján Jirků
Bc. Margita Sommerová

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 18 členů z 21), a v 16.00 hod. zahájil 21. zasedání ZMČČ. Mgr. Blažík dále
jmenoval zapisovatelkou pí Blanku Jankovou a sčitatelem Ing. Vlastimila Kalouska. Dále pak

2
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 27. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 6. 6. 2018
(p. Vítek)
6. Zápis z 28. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 13. 8. 2018
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
7. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2020 – 2024 (RMČČ)
8. RO č. Z4/2018 (RMČČ)
9. Prominutí příslušenství k dluhu na vyúčtování energií a služeb za rok 2012 k bytu č. 4,
xxxxxxxxxxxxxx (RMČČ)
10. Vyjádření k nabytí pozemků parc. č. 1323/50, 1323/63, 1323/67, 1323/112, vše v k. ú.
Černovice (RMČČ)
11. Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č. 2092/7 v k. ú.
Černovice (RMČČ)
12. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. …/2018, o místních
poplatcích, v platném znění (RMČČ)
13. Dotazy, podněty a připomínky
14. Závěr
Mgr. Blažík vyzval k případným návrhům na změnu nebo doplnění programu. Žádný takový
návrh nebyl podán.
Usnesení 2018/Z/21/02
ZMČČ schvaluje program 21. zasedání ZMČČ. (2)
H: 18/0/0
3. Schválení ověřovatelů zápisu
Mgr. Blažík vyzval k podání návrhů na tři ověřovatele zápisu z řad členů ZMČČ. Navrženi
byli Mgr. Dagmar Kousalová, Mgr. Miroslav Kubík a Bc. Aleš Vrána. Všichni navržení
vyslovili s návrhy souhlas.
Usnesení 2018/Z/21/03
ZMČČ schvaluje ověřovatele zápisu 21. zasedání ZMČČ Mgr. Dagmar Kousalovou,
Mgr. Miroslava Kubíka a Bc. Aleše Vránu. (3)
H: 18/0/0
4. Kontrola úkolů (Ing. Kalousek)
Nebyly uloženy žádné ukládací úkoly.
Usnesení 2018/Z/21/04
ZMČČ bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů. (4)
H: 18/0/0
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5. Zápis z 27. schůze Kontrolního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 6. 6. 2018
(p. Vítek)
P. Vítek – děkuje všem členům Kontrolního výboru za práci, kterou odvedli, k čemuž se
připojil i pan starosta Mgr. Blažík
Usnesení 2018/Z/21/05
ZMČČ bere na vědomí zápis a usnesení z 27. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ
Brno-Černovice ze dne 6. 6. 2018. (5)
H: 19/0/0
6. Zápis z 28. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze dne 13. 8. 2018
(Ing. Wildmannová, Ph.D., MBA)
Ing. Wildmannová – body, které probíral Finanční výbor, budou následovat; připomíná, že
žádosti o dotace je nutné předložit do 15. 9. 2018. Také děkuje členům Finančního výboru za
spolupráci, k čemuž se připojil i pan starosta Mgr. Blažík.
Usnesení 2018/Z/21/06
ZMČČ bere na vědomí zápis z 28. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ BrnoČernovice ze dne 13. 8. 2018. (6)
H: 19/0/0
7. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2020 – 2024 (RMČČ)
Ing. Wildmannová – výhled jsme vypracovali až do roku 2024 a zásadní změnou je, že chybí
řádky 20 až 23, což byly úvěry, které jsou nyní splaceny, tudíž rozpočet není zatížen
splátkami úvěrů
Ing. Smrček – stávající koalice se již zřejmě nebyla schopna dohodnout na prioritách
a investicích a nemůže nás těšit, že chybí priority
Bc. Vrána – děkuje, že rozpočet není zatížen splátkami úvěrů
Ing. Wildmannová – pokud bude v dobré kondici ekonomika státu, bude se dařit i rozpočtům
na komunální úrovni
Usnesení 2018/Z/21/07
ZMČČ schvaluje střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-Černovice na období 2020 – 2024.
(7)
H: 14/0/5
8. RO č. Z4/2018 (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/21/08a
ZMČČ souhlasí s poskytnutím provozního příspěvku pro VHČ – SD ve výši 1 mil. Kč
z důvodu rekonstrukce podlah a kanalizace v SD. (8)
H: 19/0/0
Usnesení 2018/Z/21/08b
ZMČČ schvaluje RO č. Z4/2018. (8)
H: 19/0/0
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9. Prominutí příslušenství k dluhu na vyúčtování energií a služeb za rok 2012 k bytu
č. 4, xxxxxxxxxxxxx (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/21/09
ZMČČ schvaluje vzdání se práva a prominutí příslušenství dluhu na vyúčtování energií
a služeb za rok 2012 k bytu č. 4 v BD xxxxxxxxxxxx xxx paní xxx xxxxxxx, přičemž výše
tohoto příslušenství činí 694.892,12 Kč. (9)
H: 19/0/0
10. Vyjádření k nabytí pozemků parc. č. 1323/50, 1323/63, 1323/67, 1323/112, vše v k. ú.
Černovice (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/21/10
ZMČČ souhlasí 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)
H: 19/0/0
11. Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě na pozemku parc. č. 2092/7 v k. ú.
Černovice (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/21/11
ZMČČ nesouhlasí s využitím předkupního práva statutárního města Brna ke stavbě garáže na
pozemku parc. č. 2092/7 v k. ú. Černovice. (11)
H: 19/0/0
12. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. …/2018, o místních
poplatcích, v platném znění (RMČČ)
Usnesení 2018/Z/10/12
ZMČČ souhlasí 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)
H: 19/0/0
13. Dotazy, podněty a připomínky
MVDr. Slavíčková – dotazuje se na projekt ovocného sadu Turgeněvova, dále proč byl zcela
nevhodně instalován herní prvek v parku před Černovickým šenkem a poukazuje na
narušování prostoru hlukem z řad zákazníků tohoto podniku a dále se dotazuje, kdo pořádal
a financoval akci Černovické babí léto
Mgr. Korkešová podrobně odpověděla na všechny položené dotazy MVDr. Slavíčkové.
MVDr. Slavíčková – dle mého názoru se v případě prostranství před Černovickým šenkem
jedná o podporu místního podnikatele
Mgr. Korkešová – není pravda, že se jedná o podporu podnikatele, lavičky dodaly Lesy města
Brna, pokud zde budou problémy přetrvávat, budou lavičky i herní prvek, který jsme
instalovali na žádost občanů, odstraněny a použity někde jinde
Bc. Vrána – herní prvek se mu líbí, ale narušování veřejného pořádku ne a ptá se, jak je řešena
nespokojenost s údržbou zeleně v Černovicích
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Mgr. Korkešová – s údržbou zeleně spokojeni nejsme a firma, která v současnosti údržbu
provádí dostane výpověď, zatím jsme řešili věc tak, že jsme cenu nesnižovali a firma
prováděla sekání zeleně vícekrát, je na zvážení, zda uplatnit sankce
Mgr. Blažík – novelizací Statutu města Brna bude tzv. silniční zeleň nově spadat pod městské
části a z předběžné tabulky vyplývá, že budeme mít nárůst zeleně na údržbu o 36 %,
nejvhodnější se nám proto jeví nové výběrové řízení, protože takto masivní nárůst plochy
zeleně nelze řešit dodatkem smlouvy
Ing. Jursa – budou uplatněny sankce, které vyplývají ze smlouvy? Mělo by se postupovat dle
smlouvy, uplatnit sankce a nehledat jiná řešení.
Ing. Kotík – nyní jsem nepochopil, zda bude dána výpověď pro nespokojenost nebo z důvodu
nárůstu plochy zeleně a dále bych rád viděl návrh studie Starých Černovic
Mgr. Blažík – je to více méně z obou důvodů, návrh zašleme
P. Vítek – prosí tajemníka Ing. Kalouska, aby poděkoval všem zaměstnancům ÚMČ za
vzornou spolupráci v uplynulém volebním období
Mgr. Korkešová děkuje koaličním partnerům za vynikající spolupráci, která byla
konstruktivní a podařilo se splnit spoustu projektů, také děkuje zaměstnancům ÚMČ.
P. Mifka děkuje starostovi Mgr. Blažíkovi za spolupráci s JSDH.
pí xxxxxxxxxxxxx (z řad veřejnosti) – dotazuje se v návaznosti na minulé ZMČČ, kdy se
hlasovalo o prodeji či výměně pozemků u lesoparku pí Horké, proč nestačí do lesoparku dvě
cesty a buduje se ještě třetí
Mgr. Korkešová – nebudeme se zbavovat pozemků, je potřeba provést jejich inventuru
a rozhodnutí o prodeji nechat na novém vedení
pí xxxxxxxxxxxx (z řad veřejnosti) – poukazuje ne neúnosnou situaci na ulici Churého, kde
dochází k narušování nočního klidu i sousedského soužití z řad občanů, kteří bydlí
v „ubytovně“ na této ulici a chce vědět, jak se bude vše řešit, a dále poukazuje na nesečení
porostů a nepořádek v okolí ulice Spojka
Mgr. Blažík – dům je v soukromém vlastnictví, s vyplácením dávek na bydlení nemáme nic
společného, ty jsou vypláceny z úrovně státu, městská policie byla požádána o zvýšení
dohledu stejně tak sociální odbor. Bude se konat schůzka s policií i ostatními
zainteresovanými a budeme se pokoušet tuto situaci řešit.
Mgr. Korkešová – schůzka bude i se zástupci úřadu práce, rodiny zde ubytované se střídají,
nyní je tam zase nová rodina, spolupracujeme i s IQ Roma, jisté kroky děláme, ale výsledek
nebude patrný hned
pí xxxxxxxxxxxx (z řad veřejnosti) – je dobré diskutovat, ale tři roky se neděje téměř nic
Mgr. Korkešová – bylo by vhodnější se spojit s ostatními občany a my tento podnět budeme
řešit
Bc. Quittová – nechá si zpracovat právní analýzu, zda zde nelze vyhlásit tzv. bezdoplatkovou
zónu
MVDr. Slavíčková – ohledně údržby zeleně postrádá dohled nad tímto, protože od stolu se
údržba neohlídá
Mgr. Blažík – referentka ŽP se snaží, seč jí síly stačí, ale nemůže být všude
MVDr. Slavíčková – např. nově vysazené stromy se nezalévaly, a proto uschly, protože chybí
kontrolní činnost
pí xxxxxxxxxxxxx (z řad veřejnosti) – také chybí informační tabulky o zákazu venčení psů
v parcích, kde si hrají děti
Mgr. Blažík - o tom jsme shodou okolností hovořili nedávno a cedule budou obnoveny
Bc. Vrána – v parku Řehořova je také nepořádek
Mgr. Blažík – zrovna do tohoto parku chodí náš pracovník uklízet téměř každý den
P. Šťasta – v nedávné době jsme říkali, že faktury za údržbu zeleně se budou proplácet až po
kontrole provedené referentkou odboru životního prostředí, zřejmě se tak nadále neděje
Ing. Smrček – ptá se na možnost zaměstnat nezaměstnané z úřadu práce
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Mgr. Korkešová – již o ně máme zažádáno, nebude nás to stát žádné finanční prostředky, jen
bude potřeba mít někoho, kdo dohlédne na jejich činnost
Ing. Smrček – toto se mohlo realizovat již dříve
Mgr. Blažík – příslušná výzva k nám dorazila teprve nedávno
Mgr. Blažík závěrem děkuje všem zastupitelům za práci pro MČ Brno-Černovice v tomto
volebním období, připomíná, že byl učiněn strategický krok v Pískovně Černovice, spol.
s r.o., kdy došlo k nabytí minoritních podílů, děkuje za spolupráci i za kritiku, děkuje též za
práci zaměstnancům ÚMČ a závěrem konstatuje, že mu bylo ctí být uplynulé čtyři roky
starostou Černovic.
P. Šťasta děkuje jednateli Pískovny Černovice spol. s r.o., p. Novotnému za to, že vyvedl
pískovnu z krize.
14. Závěr
Mgr. Blažík poděkoval všem zastupitelům za účast a v 17.00 hod. ukončil 21. zasedání
ZMČČ.

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Dagmar Kousalová

Mgr. Miroslav Kubík

Bc. Aleš Vrána

