USNESENÍ ze zasedání ZM č. 1/2003 konaného dne 6. února 2003
ZM schvaluje:
1. p. Jana Fillu a Ing. Karla Součka za ověřovatele zápisu.
2. Návrhovou komisi ve složení:
Brzobohatá.

p. Karel Pohanka, Ing. Milan Fryčka, Ing. Zuzana

3. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou včetně
předřazených bodů.
4. Vyhlášku č. 2/2003 o spádových obvodech základních škol.
5. Vyhlášku č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s akciovou společností Český Telecom se
sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 ve znění předloženého návrhu smlouvy ze dne
10.12.2002.
7. Za podmínky uhrazení částky 16 786,50 Kč poplatku z prodlení a běžného placení
nájemného v termínu do 30.6.2003 ZM souhlasí s prominutím zbývající dlužné částky
poplatku z prodlení Evě a Antonu Danihelovým, Jungmannova 932, Tišnov.
8. Za podmínky, že bude řádně hrazeno běžné nájemné, uzavření dohody o splácení dluhu se
Zdeňkem Šarközim, bytem Na Mlékárně 255 , Tišnov, v měsíčních splátkách 1 000,- Kč.
9. Poskytování pečovatelské služby ve smluvních obcích, které o zajištění požádají, pokud
zajištění bude v možnostech města Tišnova.
10. Jednací a organizační řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Tišnova.
11. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 24 a 26 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
z ř i z u j e organizační složku Úklid a údržba města Tišnova se sídlem Tišnov, nám. Míru
111
v y d á v á zřizovací listinu organizační složky Úklid a údržba města Tišnova, jejíž text je
obsažen v příloze k tomuto zápisu.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova za období od 11. 12. 2002.
2. Zprávu o činnosti Komise pro projednávání přestupků za rok 2002.
3. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2002.
4. Stav pohledávek města Tišnova k 31. 12. 2002, která činí 1 897 739,90 Kč.

-25. Zprávu o realizaci investic v roce 2002.
6. Předběžný návrh investic na rok 2003.
7. Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na přístavbu radnice s firmou KALÁB, s.r.o., Cihlářská
19, Brno, který řeší úpravu ceny díla.
8. Metodický materiál pro činnost kontrolního výboru.
9. Dopis a návrh dohody pana Sedláčka.
10. Zprávu starosty o opatřeních v LSPP.
11. Informaci o situaci při rozhodování obcí ve věci připojení k Jihomoravskému kraji.
12. Informaci starosty o výstavbě PENY MARKETU.

ZM ukládá:
1. Do příštího zasedání připravit znění dokumentu, týkajícího se dopisu a návrhu dohody
pana Saši Sedláčka.
Úkol: RM
Termín: do příštího zasedání ZM
2. Urychleně řešit parkování vozidel nad 3,5 t na ulici Riegrova, ve směru z centra
k nemocnici.
Úkol: vedení města
Termín: do 30. 4. 2003
3. Vedení města projednat s Policií ČR důslednou kontrolu dodržování stávajících
dopravních předpisů na ulici Riegrova.
Úkol: vedení města
Termín: stálý
4. Vedení města zabývat se problémem bezpečnosti chodců na křižovatce ulic Brněnská a
Radniční.
Úkol: vedení města
Termín: do 31. 3. 2003

............................................................
Ing. František SVOBODA
starosta města Tišnova

......................................................
Mgr. Jaroslav KOMPRS
1.místostarosta

