Usnesení ze zasedání ZM č. 3/2004 konaného dne 6. a 11.5.2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov část p.č. 784/8 o výměře 13 m2 ve vlastnictví Města Tišnov
za pozemek p.č. 786/8 o výměře 13 m2 ve vlastnictví Jiřího a Marie Němcových, bytem
Tišnov.
3. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 784/8 o výměře 109 m2 Jiřímu a Marii Němcovým,
bytem Tišnov za cenu 250,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
4. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 2033/5 v k.ú.Tišnov o výměře 492 m2 ve správě
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Tišnov podle § 5 odst. 1, písm. c) zákona
č. 95/1999 Sb. pro účely výstavby komunikace.
5. Úplatný převod pozemku p.č. 2033/5 v k.ú.Tišnov o výměře 492 m2 ve správě
Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Tišnov podle § 17 odst. 3, písm. c)
zákona č. 229/1991 Sb. pro účely výstavby komunikace.
Úplatný převod se uskuteční v případě, že výše uvedená část pozemku p.č. 2033/5 v k.ú.
Tišnov nebude do vlastnictví Města Tišnov převedena bezúplatně.
6. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení části pozemku p.č.
265/2 o výměře cca 311 m2 ve vlastnictví firmy Steinhauser, s.r.o. se sídlem v Tišnově
za cenu 1,- Kč. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým
plánem, kterým bude zaměřena nově budovaná místní komunikace spojující ulice
Karasova, U Svratky a Na Mlékárně v Tišnově.
7. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Tišnov: část pozemku PK p.č. 1946 o výměře
262 m2 ve vlastnictví Ing. Hany Hudcové, bytem Brno za část pozemku PK p.č. 1942
o výměře 262 m2 ve vlastnictví Města Tišnova.
8. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 7/2004, kterou se mění obecně závazná
vyhláška města Tišnova č. 13/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
ve znění vyhlášky č. 1/2004, se stanovením následujících sazeb pro umístění reklamních
zařízení:
- reklamní zařízení typu „A“ a obdobná
50,-Kč/m2/měsíc
- ostatní reklamní zařízení
5,-Kč/m2/den
9. Rozdělení dotací na sport v roce 2004 v jednotlivých částkách přesahující 50 000,- Kč a to
dle návrhu sportovní komise.
10. Studii „Cyklistické stezky Tišnov“ jako generel cyklistických tras v Tišnově s vazbou
na sousední mikroregiony.
11. Výkup pozemků v k.ú. Tišnov od Jaroslav Králíka, bytem Železné, části PK p.č.
1004/100, p.č. 1005, p.č. 1006 a p.č. 997 v šířce 7 m od komunikace Tišnov Železné
za cenu 15,-Kč/m2 pro účely vybudování cyklostezky.
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Hradčany, ulice Na Nové, místní komunikace pod vlečkou k ulici Wágnerova.
13. Rozpočtová opatření města Tišnova k 11.5.2004.
14. Přijetí daru od firmy Steinhauser, s.r.o Hasičskému záchrannému sboru Tišnov.
15. Bezúplatný převod sirény města Tišnova umístěné na budově radnice nám. Míru 111
do majetku HZS Tišnov.
16. Uzavření Dohody o přistoupení k závazku mezi ČSOB, a.s. Praha, Na příkopě 854/14 a
Městem Tišnov dle předloženého návrhu.
17. Uzavření Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z kupních smluv na dodávky
tepla uzavírané mezi TEPLEM T, s.r.o. a Městem Tišnov dle předloženého návrhu.
18. Vydává předběžný souhlas s budoucím prodejem částí pozemků v k.ú. Tišnov p.č, 2032/7
a p.č. 2032/8 o celkové výměře cca 3 228 m2 za cenu stanovenou na základě znaleckého
posudku, vycházejícího z ceny pozemků ke dni 19.12.2002 podle cenového předpisu
platného k témuž dni, firmě Kv. Řezáč, s.r.o., se sídlem v Tišnově. Přesná výměra
prodávaných částí pozemků bude určena geometrickým plánem, kterým bude zaměřena
nově budovaná místní komunikace spojující ulice Karasova, U Svratky a Na Mlékárně
v Tišnově.
Tento souhlas ZM vydává za podmínky souhlasu firmy Kv. Řezáč s odbouráním části
skladu umístěného na pozemku p.č.st. 1886 a záboru části pozemků p.č. 2024/2, p.č.
2032/3 a p.č. 2025/3 o celkové výměře cca 250 m2.
19. Souhlasí s pořízením změny č. VIII ÚPN SÚ, respektive se zapracováním a následným
projednáním jejího zadání a ukládá pořizovateli předložit projednané zadání
zastupitelstvu ke schválení.

ZM neschvaluje:
1. Prodej částí pozemků p.č. 1783/2 a p.č. 2356 v k.ú. Tišnov paní Janě Ševčíkové, bytem
Tišnov.
2. Prodej části pozemku p.č. 2320/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Tišnov manželům Radkovi a Janě
Preislerovým, bytem Tišnov.
3. Návrh na vyjádření stanoviska ZM ve věci odsunu hlavního vlakového nádraží v Brně
mimo centrum města.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 28.4.2004.
2. Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami.
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4. Zprávu o hospodaření – lesy.
5. Koncept odpovědi panu Ladislavu Navrátilovi, bytem Tišnov dle předloženého návrhu ve
věci změny vyhlášky č. 372/2001 Sb.
6. Změnu v Návrhu Smlouvy o účelovém úvěru č. 07740/04/5248 mezi TEPLEM T s.r.o. a
ČSOB, a.s., čl. III. odst. 1, kdy se mění fixní úroková sazba ze 6,5 % na 6,72 % p.a.
7. Zápis č. 03/2004 ze schůze kontrolního výboru ze dne 18.3.2004.
8. Zápis č. 04/2004 ze schůze kontrolního výboru ze dne 22.4.2004.
9. Informaci o přípravě 12. ročníku Běhu Terryho Foxe.
10. Odpověď na stížnost pana Jiřího Bracka ve věci účtování telefonních poplatků
v Penzionu Tišnov.
11. Informaci starosty Ing. Františka Svoboda o dopisu p. Mariána Zimana ze dne 7.4.2004.

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

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

