Usnesení ze zasedání ZM č. 6/2004 konaného dne 9. září 2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 30.9.2004 dle předloženého návrhu.
3. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 500 000,- Kč na akci
„Rekonstrukce ZŠ Tišnov (přestavba školních hřišť)“.
4. Prodej pozemku p.č. 1751/2 o výměře 286 m2 v k.ú. Tišnov Jindřichu Melicharovi, bytem
Zvole a Růženě Melicharové, bytem Tišnov za cenu 50,-Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
5. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 786/26 podle GP nově označených p.č.786/64
o výměře 11 m2, p.č. 786/65 o výměře 5 m2, p.č. 786/66 o výměře 11 m2 a p.č. 786/67
o výměře 5 m2 stavebnímu bytovému družstvu Květnice, se sídlem v Tišnově za cenu
70,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
6. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 786/31 podle GP nově označených p.č. 786/68
o výměře 11 m2, p.č. 786/69 o výměře 6 m2, p.č. 786/70 o výměře 6 m2 a p.č. 786/71
o výměře 5 m2 stavebnímu bytovému družstvu Květnice, se sídlem v Tišnově za cenu
70,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
7. Prodej pozemku PK p.č. 2370/100 v k.ú. Tišnov o výměře 282 m2 společnosti
REALSANT s.r.o., se sídlem ve Žďáře nad Sázavou za cenu 500,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
8. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2311/2 o výměře 2 m2 ve vlastnictví Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Tišnova.
9. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK p.č. st. 384 o výměře 118 m2 ve vlastnictví
Ing. Karla Prokeše a Ivy Chalimoniukové za cenu 70,-Kč/m2.
10. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov PK p.č.st. 307 o výměře 44 m2, části PK p.č. 472/1
podle GP č. 1455-263/2004 označené jako díl „b“ o výměře 35 m2 a PK p.č. 472/2
o výměře 40 m2 ve vlastnictví manželů Antonína a Libuše Parolkových a Romany
Surmanové za cenu 1,- Kč. K podpisu kupní smlouvy dojde až po předložení dokladu
o provedení výmazu na listu vlastnictví v části „C“ omezení vlastnického práva.
11. „Zadání“ změny č. VIII ÚPN SÚ Tišnov a souhlasí s pokračování prací na návrhu změny
č. VIII ÚPN SÚ Tišnov, který bude ve smyslu § 31 odst. 2 stavebního zákona spojen
s konceptem řešení.
12. Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s paní Věrou Schwarzovou, bytem
Tišnov v měsíčních splátkách 800,- Kč, počínaje měsícem srpnem 2004.
13. Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s panem Antonínem Střížem, bytem
Tišnov v měsíčních splátkách 1 000,- Kč, počínaje měsícem červencem 2004.

- 2 14. Předložený Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2004.
15. Finanční příspěvek obci Horní Loučky ve výši 50 tis. Kč na stavbu kaple.

ZM neschvaluje:
1. Prodej částí pozemku p.č. 2320/2 v k.ú. Tišnov o výměře cca 130 m2 panu Pavlu Matalovi,
bytem Tišnov.
2. Prodej části pozemků p.č. 1491/1 a p.č. 1477/4 v k.ú. Tišnov panu Václavu Kupskému.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 1.9.2004.
2. Přehled plnění rozpočtu Města Tišnov k 30.6.2004.
3. Zprávu o realizaci investic v roce 2004.
4. Zprávu o odpadech za I. pololetí roku 2004.
5. Zápis č. 04/2004 ze schůze finančního výboru ze dne 8.9.2004.
6. Výzvu k podpoře „Den bez aut“, kterou vyhlásilo Ekologické sdružení Děti Země na den
22.9.2004.

ZM ukládá:
1. Vedení města řešit snížení povolené rychlosti v úseku Humpolka – Komenského náměstí
v Tišnově na 40 km/hod. do 31.12.2004.

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

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

