Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2004 konaného dne 17. června 2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 30.6.2004.
3. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2225/2 o výměře 432 m2 AUTOKLUBU TIŠNOV za
kupní cenu 100,- Kč a zřízení předkupního práva k tomuto pozemku za kupní cenu
100,- Kč ve prospěch Město Tišnov jako práva věcného pro případ ukončení činnosti
AUTOKLUBU TIŠNOV, případně jeho převedení na jiný subjekt.
4. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: část pozemku PK p.č. 1946 o výměře 262 m2 ve
vlastnictví Ing. Hany Hudcové, bytem Brno za části pozemku PK p.č. 1942 o výměře
262 m2 ve vlastnictví Města Tišnov.
5. Prodej bytu č. 993-11 na ulici Halasova v Tišnově Kateřině Bednářové, bytem Tišnov, za
cenu 400 000,- Kč a úhradu nutných nákladů spojených s prodejem, daně z převodu
nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
6. Uzavření smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku ve výši 7 000,- Kč na zřízení
autobusové zastávky na ulici Černohorská v Tišnově mezi Městem Tišnov a obcemi Unín,
Rohozec, Hluboké Dvory, Bukovice a Železné dle předloženého návrhu
7. Smlouvu o přijetí dotace od Krajského úřadu Jihomoravského kraje Domu dětí a mládeže
Tišnov na „Projekt na letní tábor s výukou jízdy na koni“ ve výši 9 000,- Kč.
8. Uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Města Tišnova v roce 2005 ve výši 3 325 000,Kč na výstavbu přístupové komunikace k podnikatelským objektům v lokalitě u Svratky
v Tišnově.
9. Uzavření zástavní smlouvy č. 14300311-Z mezi Městem Tišnov a Státním fondem
životního prostředí ČR podepsaný ředitele fondu Ing. Andrejem Mudrayem dne
16.6.2004.
10. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu částí pozemků v k.ú.
Tišnov: část p.č. 2024/2 o výměře cca 88 m2 ve vlastnictví firmy Kv. Řezáč, s.r.o. se
sídlem v Tišnově a Marie Mihulové, bytem Malhostovice za část pozemku p.č. 2026/3
o výměře cca 88 m2 ve vlastnictví Města Tišnov. Přesná výměra směnované části
pozemku bude určena geometrickým plánem, kterým bude zaměřena nově budovaná
místní komunikace spojující ulice Karasova, U Svratky a Na Mlékárně v Tišnově.
Směna pozemků se uskuteční pouze v případě realizace stavby komunikace.
11. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu částí pozemků v k.ú.
Tišnov: části p.č. 2032/3 o výměře cca 73 m2 a část p.č.st. 1886 o výměře cca 63 m2 ve
vlastnictví firmy Kv. Řezáč, s.r.o. se sídlem v Tišnově za část pozemku p.č. 2026/3
o výměře 136 m2 ve vlastnictví Města Tišnov. Přesná výměra směnovaných částí
pozemků bude určena geometrickým plánem, kterým bude zaměřena nově budovaná
místní komunikace spojující ulice, Karasova, U Svratky a Na Mlékárně v Tišnově.
Směna pozemků se uskuteční pouze v případě realizace stavby komunikace.

- 2 12. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení části pozemku v k.ú.
Tišnov p.č. 2033/9 o výměře cca 47 m2 ve vlastnictví společnosti Karlova pekárna, s.r.o.
se sídlem v Židlochovicích, 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.
13. Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města s platností od 1.5.2004 dle
předloženého návrhu.
14. Poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého
návrhu.
15. Vykoupení pozemků v k.ú. Tišnov od pana Jaroslava Králíka, bytem Železné, části PK
p.č. 1004/100, p.č. 1005, p.č. 1006 a p.č. 997 v šířce 9 m od komunikace Tišnov –
Železné za cenu 15,-Kč/m2 pro účely vybudování cyklostezky.
16. Darovací smlouvu mezi obcí Předklášteří a městem Tišnov ze dne 24.5.2004.

ZM pověřuje RM:
1. Přijetím dotací do rozpočtu města na období od 17.6.2004 do 31.8.2004.

ZM revokuje:
1. Své usnesení ze dne 6.5.2004 ve věci výkupu části pozemků od pana Jaroslava Králíka,
bytem Železné.

ZM neschvaluje:
1. Prodej objektu bývalé přečerpávající stanice na ulici Mánesova v Tišnově, p.č.st. 1593.
2. Dorovnání měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města se zpětnou
platností od 1.1.2004 dle předloženého návrhu a rozhodlo takto ušetřenou částku věnovat
ve prospěch setkání „59 obcí rozšířeného Tišnovska“, které se uskuteční dne 11.7.2004
v Tišnově.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 10.6.2004.
2. Přehled plnění rozpočtu Města Tišnov k 31.3.2004.
3. Zápis č. 03/2004 ze schůze finančního výboru ze dne 12.5.2004.
4. Zprávu o činnosti Městské knihovny Tišnov.
5. Informaci odboru sociálního zabezpečení, jakým způsobem se dá zřídit a organizovat
azylový dům pro matky s dětmi.

- 3 6. Koncept odpovědi obyvatelům ulice Karasova v Tišnově.
7. Dopis od Českého spolku na Slovensku – Klub Humenné.
8. Vyslovuje uznání a poděkování za vzornou reprezentaci na Slovensku Tišnovskému
komornímu orchestru.

ZM ukládá:
1. Vedení města projednat s Českými drahami a firmou Steinhauser, s.r.o. možnosti výstavby
protihlukových zábran na ulici Karasova v Tišnově.

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

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

