Usnesení z mimořádného zasedání ZM č. 6/2003 ze dne 24. 7. 2003.
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 8/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s úpravou v čl. 7, odst. 2.
3. Přijetí dotace podle Smlouvy č. 9256010229 o poskytnutí dotace z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu s pečovatelskou službou.
4. Prohlášení města ve věci přijetí dotace:
Město Tišnov jako příjemce dotace prohlašuje, že má zajištěny vlastní prostředky ve výši
2 981 tis. Kč na dofinancování celé stavby domu s pečovatelskou službou s 60 byty. Z toho
3 byty budou splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Dále Město Tišnov prohlašuje, že mu na tuto stavbu nebyla poskytnuta finanční podpora
z jiných podpůrných titulů státního rozpočtu nebo státních fondů.
5. Rozpočtová opatření města Tišnov k 31. 7. 2003 dle předloženého návrhu.
6. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov: p.č.
482 o výměře 27 m2, p.č. 2303 o výměře 7 m2, p.č. 2304 o výměře 99 m2, p.č. 2375/1
o výměře 100 m2 a p.č. 2645 o výměře 18 m2 Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje,
Brno za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku.
K uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dojde za předpokladu, že nebudou vzneseny
připomínky ke zveřejněnému záměru prodeje a nebude předložena jiná nabídka k využití
těchto pozemků.
7. Směnu pozemku manželů Antošových, Na Zahrádkách, Tišnov, číslo parcely
st. 632, o výměře 8 m2, určenou pro stavbu přeložky státní silnice III/3771, za část
nemovitosti – garáž, stojící na pozemku, parcelní číslo st. 158/1, která má evidenční
č. 1022 a je ve vlastnictví Města Tišnov. K uzavření směnné smlouvy dojde za
předpokladu, že nebudou vzneseny připomínky ke zveřejněnému záměru této směny a
nebude předložena jiná nabídka k využití tohoto pozemku.
8. Vyhlášení záměru směny pozemku manželů Antošových č.p. st. 632, o výměře 8 m2 za část
nemovitosti – garáž, stojící na pozemku p.č.st. 158/1, ev. č. 1022.
9. Zařazení obce Zhoř do správního obvodu matričního úřadu Lomnice.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu oddělení komunálních služeb o odpadech za I. pololetí 2003.

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

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

