Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2005 konaného dne 17. února 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
na zakoupení infúzní pumpy.
3. Kupní smlouvu na prodej sdružené plynovodní přípojky pro budovy ČD ve znění
předloženého návrhu kupní smlouvy č.j. SBBH 05/04 – 11/44.
4. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 786/41 podle GP označených jako díly „a“
o výměře 11 m2, „b“ o výměře 6 m2, „c“ o výměře 11 m2 a „d“ o výměře 11 m2 pro účely
sloučení do stávajících pozemků p.č.st. 1572 a p.č.st. 1742 vlastníkům těchto pozemků,
přičemž spoluvlastnické podíly jednotlivých kupujících jsou dány výší jejich
spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č.st. 1572 a p.č.st. 1742 v k.ú. Tišnov. Kupní cena
70,- Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s prodejem.
5. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: části p.č. 467/1 o výměře 478 m2 ve vlastnictví Města
Tišnov za pozemek p.č. 463/7 o výměře 478 m2 ve vlastnictví Josefy Šikulové, bytem
Tišnov.
Pozemky v obci a k.ú. Tišnov parc.č. 467/3 o výměře 758 m2 a z pozemku parc.č. 467/1
oddělený díl „a“ o výměře 478 m2 tvoří jeden celek o celkové výměře 1.236 m2. Výše
uvedený pozemek parc.č. 467/3 o výměře 1.236 m2, případně jeho část, nemůže být využit
pro jiné účely než k plánované konkrétní projektované zástavbě.
Město Tišnov se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví podle
této smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí.
6. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 28.2.2005 dle předloženého návrhu.
7. Uzavření smlouvy se společností ČP INVEST, a.s. o koupi a odkupu podílových listů
za účelem zhodnocení volných prostředků Města Tišnov do výše 20 mil. Kč, a to do fondu
Korporátních dluhopisů.
8. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2005 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
9. Podání žádosti o podporu projektu „Cyklostezka Tišnov – Železné“ z fondu EU – SROP a
závazek k profinancování této investiční akce v celkovém objemu cca 6 300 tis. Kč za
předpokladu, že budou přiděleny finanční prostředky ze SROP. V případě, že finanční
prostředky nebudou přiděleny, nebude projekt realizován z důvodu nedostatku finančních
prostředků.

ZM ruší:
1. Usnesení ze zasedání č. 7/2004 konaného dne 21.10.2004, kterým bylo uloženo zpracovat
vyhlášku k ochraně ovzduší.
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ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 9.2.2005.
2. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků Města Tišnova za rok 2004.
3. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2004.
4. Zprávu o realizaci investic.
5. Informaci ve věci právního předpisu k ochraně ovzduší.
6. Zápis čís. 01/2005 ze schůze kontrolního výboru ze dne 18. 1. 2005 s tím, že plán
práce na rok 2005 bude upřesněn na zasedání ZM v měsíci březnu 2005.
7. Odstoupení pana Vladimíra Lieberzeita z funkce člena kontrolního výboru a ukládá vedení
města navrhnout doplnění kontrolního výboru na lichý počet členů.
8. Zprávu o zajištění LSPP do 31. 3. 2005.
9. Protokol o definitivním přiznání dotace, který vystavila Česká energetická agentura, Praha.

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

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

