Usnesení ze zasedání ZM č. 9/2004 konaného dne 16.prosince 2004
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Plán práce RM a ZM na rok 2005.
3. Rozpočet Města Tišnov na rok 2005 dle předloženého návrhu.
4. Rozpočtový výhled Města Tišnov na roky 2006 – 2010 dle předloženého návrhu.
5. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 31. 12. 2004 dle předloženého návrhu.
6. Zařazení žadatelů do užšího výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku 2004 dle
předloženého návrhu
7. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: části p.č. 2375/6 podle GP nově označené jako p.č.
2375/10 o výměře 51 m2, části PK p.č.st. 384 podle GP nově označené jako p.č. 2412/4
o výměře 17 m2, části p.č. 283/1 podle GP nově označené jako díl „d“ o výměře 98 m2, části
283/2 podle GP označené jako díl „e“ o výměře 10 m2, části p.č. 283/2 podle GP nově
označené jako p.č. 283/12 o výměře 2 m2, části p.č. 283/5 podle GP nově označené jako
p.č. 283/13 o výměře 2 m2, části p.č. 286/5 podle GP nově označené jako p.č. 286/6
o výměře 4 m2, části p.č. 288/3 podle GP nově označené jako díl „h“ o výměře 58 m2 ,
části p.č. 283/1 podle GP označené jako díl „i“ o výměře 1 m2 a části p.č. 2648/2 podle
GP nově označené jako p.č. 2648/5 o výměře 15 m2 ve vlastnictví Města Tišnova za část
p.č. 2323/2 podle GP nově označenou jako p.č. 2323/6 o výměře 5 m2, část EN p.č. 2412
o výměře 896 m2, části p.č. 2413 podle GP nově označené jako p.č. 2413/2 o výměře
392 m2, p.č. 2413/3 o výměře 259 m2 a p.č. 2413/4 o výměře 35 m2, část p.č. 283/6 podle
GP označenou jako díl „f“ o výměře 15 m2, část p.č. 283/8 podle GP označenou jako díl
„g“ o výměře 7 m2, část p.č. 283/6 podle GP nově označenou jako p.č. 283/14 o výměře
2 m2, část p.č. 283/8 o výměře 1 m2, část p.č. 462/6 o výměře 202 m2 a část p.č. 2648/3
podle GP nově označenou jako p.č. 2648/6 o výměře 201 m2 ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, Brno. Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků bude na
Město Tišnov převeden bezúplatně.
8. Schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 2033/5 v k.ú. Tišnov podle GP nově
označené jako p.č. 2033/19 o výměře 552 m2 ve správě Pozemkového fondu ČR do Města
Tišnov pro účely výstavby komunikace.
9. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci grantového programu
„Příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn pro GIS“ na realizaci
projektu „Digitální zpracování územního plánu sídelního útvaru Tišnov“ ve výši 50 000,-.
Pověřuje starostu města Tišnova Ing. Františka Svobodu podpisem příslušné smlouvy.
10. Změnu č. VIII územního plánu sídelního útvaru Tišnov ve znění doloženého návrhu
„Usnesení“, a zároveň schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 9/2004, kterou se
závazná část ÚPN SÚ Tišnov, vymezená obecně závaznou vyhláškou města Tišnova
č. 37/1998, doplňuje o závaznou část změny č. VIII ÚPN SÚ Tišnov, a to v předloženém
znění.

- 2 11. Návrh zadání změny č. VII ÚPN SÚ Tišnov a souhlasí s pokračováním prací na návrhu
změny č. VII ÚPN SÚ Tišnov, který bude ve smyslu § 31 odst. stavebního zákona spojen
s konceptem řešení. Ze změny č.VII ÚPN SÚ Tišnov je vyjmuta dílčí změna č. VII/3 k.ú.
Pejškov, která bude dále projednávána jako samostatný koncept a návrh řešení ÚPN SÚ
Tišnov.
12. Odpis pohledávky pan Petra Šobra ve výši 31 005,- Kč.
13. Odpis pohledávky pana Petra Fabiána ve výši 34 688,- Kč.
14. Odpis pohledávky paní Anny Danielové ve výši 27 890,- Kč.
15. Obecně závaznou vyhlášku č. 10/2004, kterou se zrušuje vyhláška č. 7/2003 o stanovení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
ve městě Tišnově, ve znění obecně závazné vyhlášky města Tišnova č. 14/2003.
16. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JKM.
17. Poskytnutí finanční podpory ve výši 30 000,- Kč paní Blance Staňkové, bytem Tišnov.
18. Záměr dlouhodobě se angažovat v komplexním systému prevence kriminality na místní
úrovni a podle možnosti se na něm finančně podílet.
19. Poskytnutí další odměny neuvolněným členům ZM dle předloženého návrhu.

ZM pověřuje:
1. RM schválením rozpočtových opatření v případě přijetí dotací v termínu od 17. 12. 2004
do 31. 12. 2004.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 7. 12. 2004.
2. Plnění rozpočtu Města Tišnov k 30. 9. 2004
3. Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2005.
4. Zápis č. 08/2994 ze schůze kontrolního výboru ze dne 21. 10. 2004.
5. Zápis č. 09/2004 ze schůze kontrolního výboru ze dne 18. 11. 2004.
6. Vyúčtování příjmů a výdajů z XXIX. podzimní mezinárodní expozice minerálů.
7. Zápis č. 05/2004 ze schůze finančního výboru ze dne 24. 11. 2004.

- 3 8. Zápis č. 06/2004 ze schůze finančního výboru ze dne 16. 12. 2004.
…………………………..
Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova

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

