Usnesení ze zasedání ZM č. 9/2003 konaného dne 20.listopadu 2003
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene vypracovanou JME, a.s., Brno na umístěné kabelové
vedení VN a NN v pozemcích Města Tišnov v ulicích Riegrova a Drbalova, ve znění
předloženého návrhu.
3. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1717-5 na ulici Květnická v Tišnově
současnému nájemci panu Miloslavu Jůzovi za cenu stanovenou dle Zásad prodeje
obytných domů a bytů v majetku Města Tišnov.
4. Prodloužení nájemní smlouvy paní Jitce Klepárníkové, Na Mlékárně 255, Tišnov o dva
roky, na dobu určitou, tj. do 31.10.2005.
5. Za podmínky, že bude řádně hrazeno běžné nájemné, uzavření dohody o splácení dluhu
s panem Zdeňkem Šarközi, Na Mlékárně 255, Tišnov v měsíčních splátkách 1 000,- Kč,
počínaje měsícem listopadem 2003 až do úplného zaplacení.
6. Prodloužení nájemní smlouvy panu Ladislavu Packovi, Na Mlékárně 255, Tišnov
roky, na dobu určitou, tj. do 31.10.2005.
7. Prodloužení nájemní smlouvy paní Renatě Puškové, Na Mlékárně 255, Tišnov na dobu
určitou do 31.12.2003.
8. Prodloužení nájemní smlouvy p. Vlastimile Ficové, Na Mlékárně 255, Tišnov na dobu
určitou do 31. 3.2004 za podmínky splácení dluhu a řádného placení běžného měsíčního
nájemného.
9. Prodej pozemků PK p.č. 2265 o výměře 4 578 m2 a PK p.č. 26/100 o výměře 984 m2
v k.ú. Tišnov ČSAD Tišnov, spol. s r.o. za cenu 3 370 000,- Kč za podmínky, že se ČSAD
zaváže umožnit zpětný odkup části pozemku pro plánovaný kruhový objezd.
10. Prodej části pozemku p.č. 1751/2, podle geometrického plánu č. 1212 – 109/2003 nově
označenou jako 1751/20 o výměře 8 m2 v k.ú. Tišnov panu Stanislavu Cikovi, bytem
Tišnov za kupní cenu 100,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
11. Prodej pozemku p.č.st. 1478 o výměře 18 m2v k.ú. Tišnov panu Ing. Petru Novotnému,
CSc., bytem Praha 5 za kupní cenu 250,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem
a daně z převodu nemovitostí.
12. Zřízení věcného břemene ve prospěch MVDr. Karla Maška, bytem Tišnov, na umístění
propustku s práva přístupu na pozemek p.č. 343 v k.ú. Pejškov za podmínky, že pan
Mašek bude provádět na vlastní náklady údržbu propustku k zajištění jeho stálé
průchodnosti včetně uvedení propustku do provozu v případě kalamitního stavu.

- 2 13. Bezúplatný převod pozemků p.č.st. 190/1 o výměře 365 m2 a PK p.č.st. 190 o výměře
32 m2 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Města Tišnov.
14. V souladu s § 17 zák. č. 50/1976 Sb., v platném znění, pořízení změny č. VII ÚPN SÚ
Tišnov a souhlasí s vypracováním zadání a zpracováním dokumentace spočívající
ve vypracování dvou výkresů limitů využití území s vyznačením dílčí změny c k.ú. Hájek
a v k.ú. Tišnov.
15. „Zadání“ změny č. VI ÚPN SÚ Tišnov a souhlasí s dalším postupem na oddělené
samostatné projednávání změny č. VI a (lokality Hradčanská a Mlýnsko) a změny VI b
(lokalita Cáhlovská a centrální zóna) ÚPN SÚ Tišnov.
16. Prodloužení lhůty výstavby 92 b. j. o 4 měsíce, to je do 30. 4. 2005. Změna termínu
dokončení stavby bude řešena dodatkem smlouvy o dílo s dodavatelem- firmou
STAVOPROGRES Brno, spol. s r.o., Kabátníkova 2.
17. Rozpočtová opatření města Tišnov k 30.11.2003 dle předloženého návrhu.
18. Smlouvu podle § 46 a 48 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
o zajištění lékařské služby první pomoci ve správním obvodu Tišnov.
19. Návrh Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a KONVENCE IDS
Jihomoravského kraje.

ZM nesouhlasí
1. S navrhovanými změnami cen firmy SEFL servis, spol. s r.o. pro kabelovou televizi
od 1.1.2004 a ukládá vedení města jednat s firmou SELF servis, spol. s r.o. v této
záležitosti.

ZM bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 13. 11. 2003.
Plán investičních akcí města na rok 2004.
Dopis pana Jindřicha Dolníčka s tím, že vedení města s ním bude osobně jednat.
Přehled plnění rozpočtu Města Tišnov k 30.9.2003.
Zápis č. 5/2003 ze schůze finančního výboru ze dne 5.11.2003.
Zápis č. 08/2003 ze schůze kontrolního výboru ze dne 23.10.2003.
Zprávu o požáru v Tišnovské televizi.

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

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

