USNESENÍ ze zasedání ZM č.5/2003 konaného dne 26.června 2003
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2003 s navrhovanými změnami, kterou se
stanoví podmínky užívání sportovišť s umělým povrchem na území města
3. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 5/2003 s navrhovanými změnami k zajištění
udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území města Tišnova.
4. Obecně závaznou vyhlášku Města Tišnova č. 6/2003 s navrhovanými změnami, kterou se
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku určují místa volného pohybu psů na
území města Tišnova.
5. Návrh rozpočtových opatření města Tišnova k 30.6.2003 dle předloženého návrhu
s navrhovanou změnou ve výši 100 tis. Kč. Upravený rozpočet činí celkem 201 626 tis. Kč.
6. Interní směrnici pro tvorbu a poskytování finančních prostředků ze sociálního fondu.
7. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2003 dle předloženého návrhu
8. Vyhlášení záměru prodeje nemovitosti čp. 196 na ulici Brněnská v Tišnově o výměře
190 m2 (z toho zastavěná plocha 104, m2) v majetku Města Tišnov obálkovou metodou
nejméně za cenu stanovenou znaleckým posudkem a připočtením nutných nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitosti.
Obálky označit: „Prodej nemovitosti čp. 196 na ulici Brněnská v Tišnově –
nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitosti.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.
9. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1719-2 v 1. patře domu čp. 1719 na
ulici Květnická v Tišnově o výměře 31,67 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 a zůstatkové části fondu oprav, kterou prodávající vložil do
fondu oprav ke dni prodeje bytové jednotky.
Obálky označit: „Prodej bytu č. 1719-2 na ulici Květnická – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou kupní cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části
fondu oprav.

- 2 10. Prodloužení nájemní smlouvy č.j. BYT/691/01/H manželům Jiřímu a Renatě Trtílkovým,
Jungmannova 934, Tišnov na dobu neurčitou.
11. Prodloužení nájemní smlouvy panu Janu Drdlíkovi, Na Mlékárně 795, Tišnov na dobu
1 roku, tj. od 1.7.2003 do 30.6.2004.
12. Uzavření nájemní smlouvy s manželi Ivo a Annou Špačkovými na pronájem bytu č. 9,
Na Mlékárně 255, Tišnov na dobu určitou, tj. do 31.12.2003.
13. Vydání předběžného souhlasu ke směně pozemků v k.ú. Tišnov: části pozemku p.č. 467/1
ve vlastnictví Města Tišnov za pozemek ve vlastnictví Josefy Šikulové p.č. 463/7 o
výměře 478 m2 za podmínky, že to umožní regulační plán.
14. Prodej pozemku p.č. 1846/5 o výměře 178 m2 v k.ú. Tišnov manželům Ritě a Janu
Váchových, Smetanova 608, Tišnov za cenu 250,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
15. Výběr finančního partnera pro financování přípravy a realizaci záměru CZT v Tišnově
– dle návrhu firmy TEPLO T.,s.r.o., Jungmannova 80, Tišnov – firmu HARPEN, s.r.o.,
Praha.
16. Zapracování a projednání dílčí změny územního plánu sídelního útvaru Tišnov
spočívající ve změně funkční regulace pro možnost umístění čerpací stanice pohonných
hmot na ploše pro veřejnou vybavenost (Ov-služby, nezávadná výroba) u ul. Cáhlovské
(prostor mezi budovanou přeložkou státní silnice III/3771 a železničním tělesem).
Funkční regulace bude změněna z činností a zařízení pro toto území nepřípustných
na činnosti a zařízení podmínečně přípustné.
17. Změny „Smlouvy o sdružení investorů“ dle požadavků SFRB.
18. Pověřuje RM k projednávání a zapracování případných změn „Smlouvy o sdružení
investorů“ dle požadavků SFRB.
19. Poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč SSK Tišnov pro AFK Tišnov na rekonstrukci
sociálních zařízení a travnaté plochy na hřišti na Ostrovci.
20. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 7/2003 o stanovení příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin v Tišnově.

ZM neschvaluje:
1. Odprodej částí pozemků v k.ú. Tišnov p.č. 1477/4 o výměře cca 250 m2 a p.č. 1491/1
o výměře cca 400 m2 panu Václavu Kupskému, Purkyňova 1726, Tišnov.
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ZM bere na vědomí.
1. Zprávu o činnosti RM do 19.6.2003 s připomínkou, že ZM odmítá nepravdivá nařčení
o činnosti Ing. Libora Moudrého ve vztahu k jednání s představiteli ZO Svazu důchodců
Tišnov.
2. Zprávu o investicích roku 2003.
3. Zprávu ŽP o odpadech.
4. Vyúčtování LSPP k 31.3.2003.

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

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

