Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2003 konaného dne 18. září 2003.
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočtová opatření města Tišnova k 30. 9. 2003.
3. Vyplacení finanční náhrady vlastníkům nemovitostí, kteří si provedli výměnu stávajících
oken za okna s vyhovujícím útlumem zvuku před zahájením prací na přeložce státní
silnice III/3771 dle předloženého návrhu.
4. Prodej bytu č. 996-1 na ul. Halasova v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. paní Mičánkové,
bytem Brusná, za cenu 710 000,- Kč a úhradu nutných nákladů spojených s prodejem,
daně z převodu nemovitostí, zůstatkové hodnoty vybavení bytové jednotky a zůstatkové
části fondu oprav.
Pro případ odmítnutí zájemce je stanoveno další pořadí dle nabídek.
5.

Prodloužení nájemní smlouvy manželům Františku a Viere Packovým na byt č. 3,
Na Mlékárně, Tišnov na dobu určitou o dva roky, tj.do 31.10.2005.

6.

Prodloužení nájemní smlouvy manželům Ladislavu a Petře Vodným na byt č. 3,
Jungmannova 934, Tišnov na dobu určitou o dva roky, tj. do 30.9.2005.

7.

Prodloužení nájemní smlouvy paní Jiřině Nixové na byt č. 2, Květnická 1717, Tišnov
na dobu určitou o dva roky, tj. do 30.9.2005.

8.

Přechod nájmu bytu č. 6, Květnická 1717, Tišnov na paní Emílii Herzlíkovou bytem
tamtéž.

9.

Změnu č. II. územního plánu sídelního útvaru Tišnov pro místní části Hájek, Hajánky,
Jamné a Pejškov a to ve znění předloženého návrhu a schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 10/2003 v předloženém znění.

10. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnov č. 11/2003, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky města Tišnov, které již nesplňují zákonné normy.
11. Zajištění poskytnuté půjčky od SFŽP pro Svazek VaK Tišnovsko na rekonstrukci ČOV
ve výši 15 mil. Kč městským lesem.
12. Zajištění poskytnuté půjčky od SFŽP pro Svazek VaK Tišnovsko na rekonstrukci ČOV
ve výši 15 mil. Kč nemovitostí č.p. 346 na náměstí Míru v Tišnově v případě nepřijetí
zajištění půjčky od SFŽP městským lesem.
13. Přijetí dotace podle Smlouvy č. 9255920956 o poskytnutí dotace z prostředků Státního
fondu rozvoje bydlení na výstavbu 8 bytových domů s 92 nájemními byty.
14. Prohlášení Města Tišnova ve věci přijetí dotace:
Město Tišnov jako příjemce dotace prohlašuje, že má zajištěny vlastní prostředky ve výši
3 851 tis. Kč na dofinancování stavby 8 bytových jednotek v bytovém domě C 24.

- 2 Dále Město Tišnov prohlašuje, že mu na tuto stavbu nebyla poskytnuta finanční podpora
z jiných podpůrných titulů státního rozpočtu nebo státních fondů.
15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemků p.č. 282, p.č. 283/1,
p.č. 283/2, p.č. 288/3 a p.č. 458/2 v k.ú. Tišnov o celkové výměře cca 700 m2 ČSAD,
spol. s r.o., Tišnov za dohodnutou kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí. Výměry částí předmětných
pozemků budou upřesněny po dokončení stavby a zaměření skutečného stavu.

ZM bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 10. 9.2003.
2. Plnění rozpočtu města Tišnov k 30. 6. 2003.
3. Zprávu odboru správy majetku a investic o investičních akcích.
4. Dopis pí. Pokorné ze dne 3.9.2003 ve věci vysoké ceny pozemku.
5. Dopis MUDr. Milana Šilhana ze dne 10.9.2003 v záležitosti Nemocnice Tišnov a její
úlohy pro obyvatele regionu Tišnovsko.
6. Zápis č. 6/2003 kontrolního výboru ze dne 5.6.2003.
7. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3.9.2003.
8. Stížnost pí. Chocholáčové a spol. na užití pozemku na ulici Hornická v jejich vlastnictví
na komunikaci, tj. chodník, vyjádřeno ústně na zasedání ZM 18.9.2003 a předloženou
MěÚ Tišnov.
9. Připomínky pana Mariána Zimana k postupu a stanoviskům města Tišnov k dopisům a
podáním předloženým MěÚ Tišnov a následně zastupitelským orgánům města ve věci
spoluvlastnického práva užívání rodinného domu v Tišnově, Družstevní 518.

ZM ukládá:
1. RM jednat v otázce výše neinvestiční dotace na činnost Městské knihovny Tišnov
od města Židlochovice.
Úkol: RM
Termín: 23.10.2003
2. Odboru správy majetku a investic předložit záznam z jednání kontrolního dne ze stavby
přeložky Cáhlovská – Janáčkova ve věci parkovacích stání na ulici Janáčkova.
Úkol: odbor správy majetku a investic
Termín: 23.10.2003

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

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

