Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2003 konaného dne 23. října 2003.
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Název nově vzniklé ulice v úseku od Cáhlovské ulice po ulici Janáčkovu ve znění
předloženého návrhu. Nová ulice se tímto jmenuje „Nádražní“.
3. Rozpočtová opatření města Tišnov k 31.10.2003 dle předloženého návrhu.
4. Směnu části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č.st. 632 o výměře 8 m2 ve vlastnictví manželů
Františka a Anny Antošových, bytem Tišnov, za nemovitost – garáž ev.č. 1022 se stavební
plochou parc.č.st. 158/1 o výměře 23 m2 ve vlastnictví Města Tišnov.
5. Prodej bytu č. 1719-2 na ul. Květnická v Tišnově nejvyšší nabídce tj. Danovi a Michaele
Hažmukovým, bytem Veverská Bítýška, za cenu 454.000,-Kč a úhradu nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí :
2. Miloš a Miluše Krejčí, Deblín,
3. Petra Schneiderová, adresa neuvedena,
4. Jitka Křivánková, Tišnov.
6. Vyhlášení nového záměru prodeje nemovitosti čp. 196 na ul. Brněnská v Tišnově se
stavební plochou p.č.st. 164 o výměře 190 m2 (z toho zastavěna plocha 104 m2).
7. Podmínky pro prodej nemovitosti čp. 196 na ul. Brněnská v Tišnově:
Prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce, nejméně za 450.000,- Kč a úhradu nutných
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí. Lhůta pro podávání nabídek
v zalepených obálkách končí v pondělí 29.12.2003 v 16,00 hod.
Obálky označit : "Prodej nemovitosti čp. 196 na ul. Brněnská v Tišnově – nerozlepovat!"
V nabídce uvést : Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout veškeré předložené nabídky.
8. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1719-8 ve 3. 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. 1719-8 na ul. Květnická - nerozlepovat!"
V nabídce uvést : Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části
fondu oprav.
Odbor správy majetku a investic umožní případným zájemcům prohlídku bytu
v termínech: 19.11. 2003 a 24.11.2003 v době 16,30 – 16,45 hod. přímo na adrese Tišnov,
Květnická 1719, byt č. 8.

- 2 9. Vzájemné bezúplatné vypořádání majetku mezi Městem Tišnov a Technickými službami
Tišnov, spol. s r.o.
10. Prodloužení nájemní smlouvy paní Renatě Puškové, Na Mlékárně 255, Tišnov na dobu
určitou do 30. 11. 2003.
11. Uzavření Dohody o splácení dluhu s paní Helenou Malíkovou, bytem Halouzkova 34,
Tišnov, v měsíčních splátkách 1 000,- Kč až do úplného zaplacení, počínaje měsícem
říjnem 2003 za podmínky, že bude řádně hrazeno běžné nájemné.
12. Prominutí poplatku z prodlení paní Zdence Tenorové, bytem Králova 1677, Tišnov
v plné výši.
13. Uzavření Dohody o splácení dluhu s paní Alenou Divišovou, bytem Květnická 1719,
Tišnov, v měsíčních splátkách 5 000,- Kč počínaje měsícem říjnem 2003 až do úplného
zaplacení, za podmínky, že bude řádně hrazeno běžné měsíční nájemné.
14. Bezúplatný převod pozemku p.č. 1601/14 původ EN v k.ú. Tišnov o výměře 3.446 m2 a
1/2 spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 1567/202 původ PK v k.ú. Tišnov o výměře
877 m2 ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, Tišnov
do vlastnictví Města Tišnov.
15. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 13/2003 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
16. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 14/2003, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Tišnova č. 7/2003, o stanovení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve městě Tišnově.
17. Smlouvu o vzájemné spolupráci a partnerství mezi Městem Sereď a Městem Tišnov.
18. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 60 000,- Kč OS Rozhled na Tišnov na
dokončovací práce na rozhledně.

ZM neschvaluje:
1. Prodej nemovitosti čp. 196 na ul. Brněnská v Tišnově žádnému ze zájemců, kteří
o odkoupení požádali v době vyvěšení záměru prodeje nemovitosti ze dne 30.6.2003.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 16.10.2003.
2. Návrh plánu investičních akcí města na rok 2004.
3. Předložené zápisy z kontrolního dne stavby „Přeložka Cáhlovská – Janáčkova“.

- 3 4. Zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Tišnově za období od 1.1.2003
do 30.9.2003.
5. Zprávu odboru kultury a školství o Městské knihovně Tišnov.
6. Záznam o kontrole nájemních smluv na nebytové prostory a stavu pohledávek.
7. Zprávu odboru správy majetku a investic o odpadech k 30.9.2003.
8. Zápis č. 07/2003 ze schůze kontrolního výboru konané dne 25.9.2003.
9. Informaci o integrovaném dopravním systému (IDS).

ZM ukládá:
1. Starostovi města Ing.Františku Svobodovi, Mgr. Zdeňce Dohnálkové a Ing. Milanu
Fryčkovi jednat s panem Mariánem Zimanem.

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

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

