Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2004 konaného dne 22.července 2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva kultury na výstavbu Městské knihovny Tišnov – přístavby
Jamborova domu ve výši 7,5 mil. Kč.
3. Využití části prostor nové Městské knihovny pro zpřístupnění sítě Internet a informačních
a komunikačních technologií široké veřejnosti.
Tato koncepce je v souladu se záměrem poskytnutí rovného přístupu k informacím
obyvatelům města i celého regionu a současně zvyšovat jejich informační gramotnosti.
4. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 31.7.2004 dle předloženého návrhu.
5. Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s paní Monikou Danielovou, bytem
Tišnov v měsíčních splátkách 1 000,- Kč, počínaje měsícem červencem 2004.
6. Prodej nemovitosti čp. 9 v k.ú. Tišnov se stavební plochou p.č.st. 23/1 Ing. Janu
Oprchalovi a Ing. Barboře Oprchalové, bytem Brno za cenu 185 100,- Kč a úhradu
nutných nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
7. Prodej pozemků v k.ú. Pejškov p.č. 23/2 o výměře 38 m2, části pozemku p.č. 23/1 podle
GP č. 48-468/2003 označené jako díl „a“ o výměře 9 m2 a části pozemku p.č. 342, podle
GP č. 48-468/2003 nově označené jako p.č. 342/2 o výměře 8 m2 Ing. Janu Oprchalovi a
Ing. Barboře Oprchalové, oba bytem Brno, za cenu 20,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
8. Zaslání druhé nabídky k odkoupení bytu č. 1667-10 na ulici Králova v Tišnově stávající
nájemkyni Ireně Smíškové za kupní cenu ve výši 89 650,- Kč a úhradu nákladů na
realizaci prodeje bytu, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
9. Smlouvu o dílo č. SOB04-035 mezi TEPLEM T s.r.o., Tišnov a společností Vrba, s.r.o.,
Blansko na Modernizaci soustavy centrálního zásobování teplem ve městě Tišnov, kde
město Tišnov vystupuje jako vedlejší účastník smlouvy za účelem dohledu a kontroly.

ZM souhlasí:
1. S poskytnutím finanční částky ve výši 4,693 mil. Kč v roce 2004 a 2005 z vlastních zdrojů
na dofinancování akce „Městská knihovna Tišnov – přístavba Jamborova domu“.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 15.7.2004.

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

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

