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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO

USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice
konaného dne 22. 4. 2016 od 14.00 hod.
v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno
Zastupitelstvo MČ Brno-Černovice

schvaluje:
 dodatečné zařazení bodu Zápis z 10. schůze Finančního výboru ZMČ Brno-Černovice ze
dne 20. 4. 2016 jako bodu č. 9A a bodu RO č. 9/2016 jako bodu č. 9B do programu 9.
zasedání ZMČČ. (2)
 program 9. zasedání ZMČČ. (2)
 ověřovatele zápisu 9. zasedání ZMČČ Mgr. Dagmar Kousalovou, Ing. Mirku
Wildmannovou, Ph.D., MBA a Bc. Aleše Vránu. (3)
 změnu aktuálního znění společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o.,
tak, že se:
I.) článek VI. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé.
II.) článek VII. odst. 4. společenské smlouvy se doplňuje tak, že za poslední písmeno
o) v tomto odstavci se doplňují následující ustanovení:
p) rozhodování o odměňování jednatelů,
q)rozhodování o schválení smluv a výkonu funkce uzavíraných mezi společností
a členy orgánů.
III.) článek VIII. odst. 1. a odst. 2. společenské smlouvy se ruší a nově budou znít
takto:
1. Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (dva) jednatelé.
2. Každý z jednatelů jedná samostatně. Jednatelé netvoří kolektivní orgán.
Jednatel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se
obchodního vedení. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané
nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. (23)
 tuto deklaraci:
ZMČČ konstatuje, že považuje společnost Pískovna Černovice, spol. s r.o., za součást
jmění městské části a že má zájem na dobrém fungování a ekonomické stabilitě této
společnosti. ZMČČ vyzývá všechny své členy, aby v rámci výkonu svého mandátu
zastupitele jednali pouze způsobem, který bude ku prospěchu společnosti Pískovna
Černovice, spol. s r.o., a který nebude poškozovat dobré jméno této společnosti. (5)
 Dohodu o narovnání mezi vlastníky bytového domu Olomoucká 954/112 a panem xxxx
xxxxx a současně zánik Smlouvy o výstavbě ze dne 20. 9. 2007 podepsané mezi
statutárním městem Brnem a stavebníkem panem xxxx xxxxx. (7)
 smlouvu o postoupení pohledávky s postupníky manželi xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,
Charbulova 80, Brno, ohledně dlužného nájemného včetně penále ve výši Kč 225.763,43.
(8)
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smlouvu o postoupení pohledávky s postupníky manželi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
(případně paní xxxxxx xxxxxxxxx) ohledně dlužného nájemného včetně penále ve výši
Kč 41.461,91. (9)
RO č. 9/2016. (9B)

souhlasí:
 se záměrem využití budovy Charbulova 135 – 137, Brno-Černovice, pro vybudování
odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením a domova se zvláštním režimem.
(6)

navrhuje:
 valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., zvolení pana Jana Tkadlece
jednatelem společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o. (5)

revokuje:
 usnesení č. 2016/Z/08/12a, č. 2016/Z/08/12b, č. 2016/Z/08/12c a č. 2016/Z/08/12d přijatá
na 8. zasedání ZMČČ konaném dne 10. 3. 2016. (5)
 usnesení č. 2016/Z/08/21a a 2016/Z/08/21b přijatá na 8. zasedání ZMČČ konaném dne 10.
3. 2016. (6)
pověřuje:
 starostu Mgr. Pavla Blažíka podpisem Dohody o narovnání mezi vlastníky bytového
domu Olomoucká 954/112 a panem xxxxx xxxxxxxx a současně zániku Smlouvy
o výstavbě ze dne 20. 9. 2007 podepsané mezi statutárním městem Brnem a stavebníkem
panem xxxxx xxxxxxx. (7)
 starostu MČ Brno-Černovice Mgr. Pavla Blažíka podpisem smlouvy o postoupení
pohledávky s postupníky manželi xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, Brno,
ohledně dlužného nájemného včetně penále ve výši Kč 225.763,43. (8)
 starostu MČ Brno-Černovice Mgr. Pavla Blažíka podpisem smlouvy o postoupení
pohledávky s postupníky manželi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (případně paní xxxxxx
xxxxxxxxxx) ohledně dlužného nájemného včetně penále ve výši Kč 41.461,91. (9)
doporučuje:
 valné hromadě společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., schválit změnu aktuálního
znění společenské smlouvy společnosti Pískovna Černovice, spol. s r.o., tak, že se:
I.) článek VI. společenské smlouvy ruší a zní nově takto:
Orgány společnosti jsou valná hromada a jednatelé.
II.) článek VII. odst. 4. společenské smlouvy se doplňuje tak, že za poslední písmeno
o) v tomto odstavci se doplňují následující ustanovení:
p) rozhodování o odměňování jednatelů,
q)rozhodování o schválení smluv a výkonu funkce uzavíraných mezi společností
a členy orgánů.
III.) článek VIII. odst. 1. a odst. 2. společenské smlouvy se ruší a nově budou znít
takto:
1. Statutárním orgánem společnosti jsou 2 (dva) jednatelé.
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2. Každý z jednatelů jedná samostatně. Jednatelé netvoří kolektivní orgán.
Jednatel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se
obchodního vedení. Podepisování za společnost se děje tak, že k vypsané
nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. (23)
Radě města Brna nepronajímat budovu Charbulova 135 – 137 jiným subjektům mimo
záměr využití budovy pro vybudování odlehčovací služby pro osoby se zdravotním
postižením a domova se zvláštním režimem. (6)

bere na vědomí:
 provedenou kontrolu úkolů. (4)
 zápis z 10. schůze Finančního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Černovice ze dne 20. 4.
2016. (9A)

Mgr. Pavel Blažík
starosta

Mgr. Šárka Korkešová
1. místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Dagmar Kousalová

Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D., MBA

Bc. Aleš Vrána

