Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2004 konaného dne 21. října 2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočtová opatření města Tišnov k 31.10.2004 dle předloženého návrhu.
3. Finanční příspěvek TJ SOKOL Tišnov ve výši 300 tis. Kč.
4. Finanční příspěvek SSK Tišnov ve výši 200 tis. Kč.
5. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ve výši 70 tis. Kč na vybavení
pracoviště GIS.
6. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 8/2004, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území města Tišnova.
7. Zařazení žadatelů do užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku 2004 dle
předloženého návrhu.
8. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: části p.č.st. 15/1 v GP označené jako díl „b“ a díl „c“
o výměře 6 m2, část p.č. 136/4 v GP označená jako díl „g“ o výměře 26 m2, p.č. st. 15/4
o výměře 30 m2 a část p.č. 2375/3 o výměře 94 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za části
p.č. st. 15/2 v GP označené jako díl „e“ a díl „f“ o výměře 78 m2 a část p.č. st.15/2 v GP
nově označenou jako p.č. 2678 o výměře 78 m2 ve vlastnictví firmy EUROBOND
INVEST, a.s. se sídlem v Modřicích a zřízení předkupního práva pro společnost
EUROBOND INVEST a.s. k části pozemku p.č. 2375/3 v šířce nemovitosti ve vlastnictví
společnosti, která nebude dotčena výstavbou plánované komunikace. Předkupní právo
zanikne, jestliže ho oprávněná strana neuplatní při prvním prodeji.
9. Vstup města Tišnova do dobrovolného svazku obcí Tišnovsko se všemi právy a
povinnostmi a za podmínek daných zakladatelskou smlouvou a stanovami svazku,
projednanými a přijatými na tomto jednání zastupitelstva města. Schvaluje vstupní
poplatek ve výši 1 000,- Kč, podle článku 4, odst. 4 stanov svazku.
Pověřuje Ing. Františka Svobodu – starostu města Tišnova, v souladu s článkem 9, odst. 2,
stanov svazku, zastupováním města Tišnov ve uvedeném svazku obcí.
10. Stanovy dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
11. Zakladatelskou smlouvu dobrovolného svazku obcí Tišnovsko.
12.

Souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci grantového programu - „Příspěvek na
zpracování územních plánů obcí a jejich změn v předloženém znění a s přijmutím
poskytnutého příspěvku na realizaci Projektu ZMĚNA Č. VII SLOUČENÝ KONCEPT
A NÁVRH“ ve výši 43 000,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě.

- 2 13. Vyčlenění potřebných finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2005 na
financování projektu „Přístupová komunikace k podnikatelským objektům v průmyslové
zóně v Tišnově“ v rámci programu OPPP Reality až do výše 14 mil. Kč, což činí 100 %
celkových nákladů investice a je v souladu s pravidly programu OPPP Reality.

ZM revokuje:
1. ZM revokuje své usnesení ze dne 17.6.2004 ve věci 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.

ZM neschvaluje:
1. Prodej částí pozemků p.č. 1783/2 a p.č. 2356 v k.ú. Tišnov paní Janě Ševčíkové z důvodu
možnosti budoucího využití pozemků pro zbudování chodníku, rozšíření komunikace apod.
2. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov p.č. 2637 a p.č. 2017/3 o celkové výměře cca 150 m2
manželům MUDr. Haně Tomašové a Ing. Pavlu Tomašovi, oba bytem Tišnov.
3. Odkoupení části pozemku p.č. 239/1 v k.ú. Tišnov ve vlastnictví pana Jana Haly, bytem
Tišnov za cenu 30 000,- Kč.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 13. 10. 2004.
2. Zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Tišnově za období od 1.1.2004
do 30.9.2004.
3. Zprávu o odpadech za období od 1.1.2004 do 30.9.2004.
4. Zprávu o realizaci investic v roce 2004.
5. Orientační plán investičních akcí města Tišnova pro příští období.
6. Dopis pana Václava Kupského ohledně neschválení prodeje částí pozemků ve vlastnictví
města.
7. Zprávu o průběhu realizace geografického informačního systému (GIS) na MěÚ v Tišnově
8. Zápis čís. 07/2004 ze schůze kontrolního výboru ze dne 16.9.2004
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ZM ukládá:
1. Odboru správních a vnitřních věcí, odboru správy majetku a investic, odboru životního
prostředí zpracovat novelu vyhlášky o ochraně ovzduší.
Úkol: Odbor správních a vnitřních věcí, odbor správy majetku a investic, odbor životního
prostředí
Termín: 31.12.2004
2. Odboru životního prostředí připravit informační materiál do Tišnovských novin týkající se
problematiky ochrany ovzduší.
Úkol: Odbor životního prostředí
Termín:

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

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

