USNESENÍ ze zasedání ZM č. 2/2003 konaného dne 13.března
2003
ZM schvaluje:
1.

Ing. Petra Fruhwirta a Mgr. Karla Švábenského za ověřovatele zápisu.

2. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeňka Dohnálková, Ing. Libor Moudrý,
Ing. Milan Fryčka.
3. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou včetně
předřazeného bodu – vyhlášky č. 3/2003.
4. Dohodu mezi panem Sašou Sedláčkem a Městem Tišnov včetně dodatku, který upravuje
zajištění této dohody i při změně provozovatele.
5. Rozpočet města Tišnova na rok 2003 včetně závazných ukazatelů rozpočtu v celkové
výši 151,510 mil. Kč.
6. Rozpočtová opatření města Tišnova k 31. 3. 2003 ve výši 45,540 mil. Kč.
7. Zásady pro kontrolu plnění rozpočtu města a jeho čerpání.
8. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1724-11 na ulici Květnická v Tišnově
současným nájemcům manželům Evě a Ladislavu Jilgovým za cenu stanovenou dle
Zásad prodeje obytných domů a bytů v majetku Města Tišnova.
9. Uzavření nájemní smlouvy s panem Janem Drdlíkem na byt č. 16, Na Mlékárně 795,
Tišnov na dobu určitou do 30. 6. 2003.
10. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2003 dle předloženého návrhu.
11. Vyhlášku č. 3/2003 o zajištění veřejného pořádku ve městě Tišnově dle předloženého
návrhu.

ZM neschvaluje:
1. Záměr situování „obchodního centra FASTAV“ v Tišnově v lokalitě přednádražního
prostoru.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města za období od 6.2.2003 do 12.3.2003.
2. Zprávu o zajištění sociální politiky města Tišnova a informaci o uzavření smluv s okolními
obcemi o zajištění pečovatelské služby.
3. Zápis č. 02/2003 ze schůze kontrolního výboru ZM Tišnova, konané dne 26.února 2003.

- 2 4. Jednací řád Bezpečnostní rady města Tišnova.
5. Pozvánku odboru kultury a školství na návštěvu studia Tišnovské televize.
6. Informaci místostarosty Mgr. Komprse o zajištění LSPP od 1.4.2003.
7. Informaci Mgr. Švábenského o nutnosti řešit dopravní situaci na křižovatce ulic Riegrova Drbalova z důvodu bezpečnosti.
8. Informaci starosty o obcích, které požádaly o přeřazení do Jihomoravského kraje.

ZM ukládá:
1. Upravit zápis RM z 12.2.2003 bod 7.1 týkající se parcely 1902/2 o výměře 8 m2.
Úkol: tajemník
Termín: 20.3.2003
2. Vedoucímu odboru správních a vnitřních věcí a vedoucímu komunálních služeb
připravit novelu vyhlášky o poplatcích z užívání veřejných prostranství.
Úkol: vedoucí odboru správních a vnitřních věcí a vedoucí komunálních služeb
Termín: 31.5.2003
3 . Předložit Ing. Fruhwirtovi rozbor mzdových prostředků zaměstnanců MěÚ Tišnov za
r.2002 v členění na tarif, osobní ohodnocení, příplatky.
Úkol: vedoucí odboru finančního
Termín: 10.4.2003
4. Předložit na květnovém zasedání ZM vyúčtování za LSPP za I. čtvrtletí 2003.
Úkol: vedoucí odboru finančního
Termín: 22.5.2003
5. Vedení města jednat s firmou TEPLO T, s.r.o. ve věci opravy chodníku na ulici Horova.
Úkol: vedení města
Termín: 31.5.2003
6. Zpracovat plán investic a oprav s výhledem na 4 – 8 let.
Úkol: odbor správy majetku a investic

Termín: 31.5.2003

7. Řešit vhodnost a přístupnost kontejnerů na hřbitově.
Úkol: oddělení komunálních služeb

Termín: 31.5.2003

8. Dále řešit situaci na přechodu křižovatky Riegrova – Drbalova.
Úkol: odbor správy majetku a investic
Termín: 30.6.2003

……………………………
Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

………………………………
Mgr. Jaroslav Komprs
1. místostarosta

