Usnesení ze zasedání ZM č. 10/2003 konaného dne 18.prosince 2003
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočet Města Tišnov na rok 2004 dle předloženého návrhu.
3. Rozpočtová opatření města Tišnov k 31.12.2003 dle předloženého návrhu.
4. Finanční příspěvek ve výši 100 000,- Kč místní organizaci Speleologů Tišnov pro rok
2003 zúčtovatelný v roce 2004.
5. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 15/2003 o místním poplatku ze psů.
6. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 16/2003 o místním poplatku z ubytovací
kapacity.
7. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 17/2003 o místním poplatku ze vstupného.
8. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 18/2003 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj.
9. Pověření Rady města Tišnova schválením rozpočtového opatření v případě obdržení
finančních prostředků (dotací) do konce roku 2003.
10. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2004.
11. Prodej bytu č. 1719-8 na ulici Květnická, Tišnov nejvyšší nabídce, tj. paní Evě Cihové,
bytem Hanákova, Tišnov za cenu 535 000,- Kč. a úhradu nutných nákladů spojených
s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
Pro případ odmítnutí zájemce ZM schvaluje následující pořadí:
2. Radek Sláma, Železné, p. Tišnov
3. Jiří Kočka, Šerkovice, p. Tišnov
4. Zdeněk Borkovec, Újezd u Tišnova, p. Dolní Loučky
5. Růžena Kosová, adresa neuvedena
6. Pavla a Rostislav Poláčkovi, Černohorská, Tišnov
Z důvodu nesplnění podmínek stanovených ve vyhlášeném záměru prodeje vyřazuje
z výběru žadatele: Bohuslav Koláček, adresa neuvedena.
12. Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s manžely Pavlíčkovými, bytem
Králova, Tišnov, v měsíčních splátkách 2 000,- Kč, počínaje měsícem prosincem
2003 až do úplného zaplacení za podmínky, že bude řádně hrazeno běžné nájemné.
13. Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 – 1722 na ulici Květnická, Tišnov paní Marii
Pšíkalové a Pavlu Pšikalovi, bytem Květnická, Tišnov, na dobu určitou o jeden rok,
tj. do 31.12.2004.
14. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2004.

-2 15. Uzavření nájemní smlouvy s paní Renatou Puškovou, Na Mlékárně, Tišnov na dobu
určitou, tj. do 30.6.2004.
16. Udělení souhlasu panu Jaromíru Pořízkovi,bytem Tišnov a manželům Jiřině a Vítězslavu
Valovým, bytem Tišnov s vybudováním brány na pozemcích p.č. 1893/7, p.č. 1889/10 a
části p.č. 1889/1 v k.ú. Tišnov.
Případné majetkoprávní vypořádání bude provedeno až po vybudování vstupní brány a
jejího geodetického zaměření.
17. Udělení souhlasu Českému hydrometeorologickému ústavu, Praha 4 s umístěním vrtu
č. VB 0269 Tišnov na pozemku p.č. 2617/1 v k.ú. Tišnov.
18. Udělení souhlasu Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno s provedením prací na VTL
plynovodu na pozemcích v k.ú. Tišnov: p.č. 1360, p.č. 2341, p.č. 1443, p.č. 2331,
p.č. 2333, p.č. 952, p.č. 2332/2, p.č. 1054, p.č. 1084, p.č. 2338, p.č. 2339, p.č. 1284,
p.č. 1324, p.č. 1327, p.č. 1359, p.č. 2330. p.č. 1420 a p.č. 1461.
19. Směnu pozemků v k.ú. Brumov, část p.č. 8 o výměře 964 m2 a část p.č. 93/23 o výměře
33 m2 ve vlastnictví Obce Brumov za část p.č. 94/3 o výměře 1 174 m2 a část p.č. 82/2
o výměře 25 m2 ve vlastnictví Města Tišnova.
20. Smlouvu o partnerství pro financování přípravy a realizace investičního záměru
Modernizace soustavy CZT v Tišnově mezi smluvními stranami: TEPLO T, s.r.o.,
Jungmannova 80, Tišnov, Město Tišnov a EFIS, a.s., Ha Hroudě 19, Praha.
21. Poskytování pečovatelské služby ve smluvních obcích. Souhlasí s prodloužením
smlouvy formou dodatku ke smlouvě na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
22. Seznam členů výjezdové jednotky SHD Tišnov pro rok 2004.
23. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Tišnova dle předloženého návrhu.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 11.12.2003.
2. Zprávu odboru kultury a školství o kultuře za rok 2003.
3. Odstoupení firmy HARPEN ČR, s.r.o., Praha od realizace investičního záměru
Modernizace soustavy CZT v Tišnově.
3. Dopis občanů ulice Hornická ze dne 25.11.2003.
4. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 3.12.2003.
5. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 20.11.2003

- 3 6. Prohlášení k předání petice OS Za sebevědomé Tišnovsko proti stavbě supermarketů
v Tišnově.
7. Dopis pana Martina Maška a Jiřího Veselého ve věci placení komunálního odpadu.
8 Odpověď Města Židlochovice ve věci vyúčtování dotace na knihovnu.
9. Informaci o jednání s firmou SELF servis, spol. s r.o. o zvýšení ceny za kabelovou
televizi.

ZM ukládá:
1. Vedení města zpracovat a zaslat děkovné dopisy kulturním organizacím ve městě.
Úkol: vedení města
Termín: do 22.12.2003
2. Vedení města jednat o rozdělení dotace na knihovnu s Městem Židlochovice.

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

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

