USNESENÍ ze zasedání ZM č.4/2003 konaného dne 22.květen 2003
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Prominutí pokuty z prodlení p. Dušanu Šarközymu, s přihlédnutím ke skutečnosti, že
opožděná platba byla způsobena zdlouhavým převodem stavební spořitelny Wüstenrot, a.s.
3. Prodej 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 Tišnov.
4. Vyhlášení záměru prodeje dvoupokojového bytu č. 996-1 v přízemí domu čp. 996 na ulici
Halasova v Tišnově o výměře 57,30 m2 ve smyslu čl. 7 odst. 5 Zásad prodeje domů a bytů
v majetku Města Tišnov obálkovou metodou jako volného bytu nejméně za cenu
stanovenou znaleckým posudkem a připočtením nutných nákladů spojených s prodejem,
daně z převodu nemovitostí, zůstatkové hodnoty vybavení bytové jednotky a zůstatkové
části fondu oprav, kterou prodávající vložil do fondu oprav ke dni prodeje bytové jednotky.
Obálky označit: „Prodej bytu č, 996-1 na ulici Halasova – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí, zůstatkové hodnoty vybavení bytové
jednotky a zůstatkové části fondu oprav.
5. Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku p.č.st. 1902/2 o výměře
8 m2 v k.ú. Tišnov manželům Stanislavu a Jaroslavě Helanovým, bytem Štěpánovice 76,
za cenu 450,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitosti.
6. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov: p.č. 467/1 části „a“o výměře 241 m2 , p.č. 467/2 části „b“
o výměře 49 m2, nově sloučených do p.č. 467/4 o celkové výměře 290 m2 Stanislavu a
Jaroslavě Helanovým, bytem Štěpánovice 76, za cenu 450,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitosti a s podmínkou odstranění navážky
odpadů zahrádkářů na náklady kupujícího.
7. Prodej části pozemku p.č. 467/1, geometrickým plánem č. 1204-46/2003 ze dne 24.2.2003
nově označené jako p.č. 467/5 o výměře 56 m2 v k.ú. Tišnov, panu Jiřímu Zavřelovi,
bytem Mlýnská 129, Tišnov, za cenu 450,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem
a daně z převodu nemovitostí a s podmínkou odstranění navážky odpadů zahrádkářů na
náklady kupujícího.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch Jihomoravské energetiky,a.s.,Lidická 36,
Brno na umístění kabelového vedení vysokého napětí a práva přístupu na pozemcích
v k.ú. Tišnov: p.č. 662/3, p.č. 664/2, p.č. 2006/4, p.č. 2331, p.č. 2332/1, p.č. 2332/4, p.č.
2466/14, p.č. 2466/15, p.č. 24466/16, p.č. 2466/17, p.č.2466/18, p.č.2466/19, p.č. 2466/20,
p.č. 2466/21, p.č. 2466/22, p.č. 2466/23, p.č. 2466/24, p.č. 2466/25, p.č. 2466/26, p.č.
2466/28, p.č. 2466/31, p.č. 2466/33, p.č. 2466/35, p.č. 2466/111, PK p.č. 1910/6, PK p.č.
2006/1, PK p.č. 2332/1.

- 2 9. Prodej pozemků p.č. 1473/42 o výměře 201 m2, p.č. 1473/43 o výměře 79 m2 a p.č.
1473/45 o výměře 12 m2 v k.ú. Tišnov, manželům Josefu a Blaženě Novotným, bytem
Mánesova 1578, Tišnov, za cenu 50,-Kč/m2 a úhradu nákladů spojených a prodejem a
daně z převodu nemovitosti.
10. Prodej pozemku p.č. 1473/44 o výměře 240 m2 v k.ú. Tišnov, manželům Jaroslavu a
Vladimíře Maláskovým, bytem Jamborova 927, Tišnov za cenu 50,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitosti.
11. Navržená rozpočtová opatření ke dni 31. 5. 2003.
12. Smlouvu o sdružení investorů – varianta III mezi městem Tišnov a SBD Dubina II,
Pardubice na výstavbu 92 bytových jednotek v lokalitě Hony za Kukýrnou.
13. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi ČD a.s. a městem Tišnov,
č.j. 61114/2002/-DDC.
14. Úplné znění zřizovací listiny MŠ Tišnov, U Humpolky 1686, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace.
15. Úplné znění zřizovací listiny MŠ Sluníčko Tišnov, Na Rybníčku 1700, okres Brno venkov, příspěvková organizace.
16. Odvolání Ing. Jiljí Sedláčka, bytem Hornická 1522, Tišnov z funkce
tajemníka kontrolního výboru.
17. Jmenování Ing. Albína Maška, bytem Mánesova 776, Tišnov do funkce tajemníka
kontrolního výboru.

ZM neschvaluje:
1. Darování pozemku panu Antonínu Šikulovi, bytem Máchova 590, Tišnov v lokalitě
Hony za Kukýrnou z majetku města Tišnov jako náhradu za pozemek PK p.č.st. 188/1
v k.ú. Tišnov (v předradničním prostoru) na základě jeho žádosti o dořešení.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM za období do 30.4.2003
2. Zprávu o stavu výběru poplatků za komunální odpad k 30.4.2003 včetně připomínek
zastupitelů.
3. Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami v majetku města.
4. Zprávu o bezpečnostní situaci za rok 2002 předloženou Policií ČR, Obvodním oddělením
Tišnov.

- 3 5. Zápis čís. 03/2003 ze schůze finančního výboru konané dne 30.4.2003.
6. Zápis čís. 04/2003 ze schůze kontrolního výboru ZM konané dne 16.4.2003.
7. Zápis čís. 05/2003 ze schůze kontrolního výboru ZM konané dne 15.5.2003.
8. Záznam o kontrole výběrového řízení na dodávku stavby „Bytový dům C 24“ provedenou
Kontrolním výborem dne 24.4.2003.
9. Dopis MO SD Tišnov.
10. Podnikatelský záměr paní M. Bradáčové.
11. Informaci o jednání s firmou AHOLD.

ZM ukládá:
1. Odboru správních a vnitřních věcí zapracovat do návrhu vyhlášek připomínky ZM a
komisí.
Úkol: odbor správních a vnitřních věcí
Termín: 26.6.2003

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

…………………………….
Mgr. Jaroslav Komprs
1. mistostarosta

