Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2004 konaného dne 12. února 2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou
2. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2004, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Tišnova č. 13/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
dle předloženého návrhu.
3. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2004 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu.
4. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 7/2001 o stanovení systému nakládání s komunálním odpadem ve městě
Tišnově.
5. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s JME a.s., Brno na kabelové rozvody VN a
NN provedené v rámci stavby přeložky silnice III/3771 do přednádražního prostoru a
rekonstrukci Janáčkovy ulice, na pozemcích Města Tišnova, ve znění předloženého
návrhu smlouvy ze dne 14.1.2004.
6. Prominutí pokuty z prodlení paní Blance Mičánkové, Tišnov po přihlédnutí ke skutečnosti,
že zpoždění platby bylo způsobeno ze strany stavební spořitelny Raiffeisen, a.s.
7. Prodej bytu č. 1717-5 na ulici Květnická, Tišnov současnému nájemci panu Miloslavu
Jůzovi za cenu stanovenou dle Zásad prodeje obytných domů a bytů v majetku Města
Tišnov.
8. Prodej nemovitosti čp. 196 na ulici Brněnská, Tišnov se stavební plochou p.č.st. 164
nejvyšší nabídce tj. Reality Tišnovska, s.r.o., nám. Komenského 106, Tišnov za cenu
515 000,- Kč a úhradu nutných nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitosti.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. Miroslav Kroufek, Tišnov,
3. Pavel Matal, Tišnov.
9. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Tišnov a společností
EUROBOND INVEST, a.s., Modřice na odkoupení části pozemku p.č.st. 15/2 v k.ú.
Tišnov o výměře 76 m2 za cenu 70,- Kč/m2.
10. Koncept odpovědi na petici proti stavbě supermarketů v Tišnově a ukládá starostovi
města zajistit odeslání dopisu petičnímu výboru.
11. Koncept odpovědi na možnost výstavby prodejny BILLA v „přednádražní městské části“
a ukládá oddělení regionálního rozvoje zajistit odeslání dopisu žadateli.

- 2 12. Uzavření mimosoudní dohody a vyplacení náhrady dle návrhu této dohody z rozpočtu
města Tišnova ve věci finanční náhrady, na základě určení neplatnosti výpovědi
z pracovního poměru u města Tišnova.
13. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2026/3 o výměře 511 m2 v majetku Zdeňka
Ptáčka, bytem Brno-Vinohrady a Petra Ptáčka, bytem Kozmice za cenu 200,- Kč/m2.
ZM zároveň akceptuje požadavek prodávajících, aby zakoupený předmětný pozemek
umožnil uskutečnění záměru vybudování komunikace spojující ulice U Svratky,
Karasova a Na Mlékárně.
14. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace obcím s rozšířenou působností na zabezpečení
lékařské služby první pomoci ve výši 1 126 000,- Kč pro rok 2004 od Jihomoravského
kraje.
15. Předložený návrh Dohody o narovnání mezi Městem Tišnov a Technickými službami
Tišnov, spol. s r.o.

ZM neschvaluje:
1. Zakoupení a vyvěšení tibetské vlajky na budovu úřadu a připojení se k akci „Vlajka
pro Tibet“.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 5.2.2004.
2. Zprávu o pohledávkách města Tišnova – stav k 31.12.2003.
3. Zprávu o stavu výběru poplatků za komunální odpad v roce 2003.
4. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků Města Tišnova za rok 2003.
5. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2003.
6. Zápis č. 01/2004 ze schůze kontrolního výboru ze dne 29.1.2004
7. Dopis MUDr. Antonína Stalmacha a ukládá starostovi města zajistit odeslání odpovědi
na tento dopis.

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

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

