Usnesení ze zasedání ZM č. 2/2005 konaného dne 31. března 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Závěrečný účet Města Tišnov za rok 2004 bez výhrad.
3. Poskytnutí bezúročné půjčky Bytovému Družstvu Dubina II. se sídlem v Pardubicích ve
výši 2 569 560,- Kč pro účely financování dodávky a montáže bytových zásobníků tepla
v osmi bytových domech na ulici Dlouhá v Tišnově a souhlasí s uzavřením příslušné
smlouvy za následujících podmínek:
1. Půjčka bude poskytnuta bezúročně.
2. Splatnost půjčky formou deseti pravidelných ročních splátek po 256 956,- Kč splatných
vždy k 31. 12. daného kalendářního roku převodem na účet č.ú. 9005-1425-641/0100
počínaje rokem 2005.
3. V případě prodlení dlužníka se zaplacením některé z dohodnutých splátek se stává
splatným celý dluh.
4. Umístění části stavby bytového domu A 13 na pozemku p.č. 2466/118, který je ve
vlastnictví Města Tišnov za podmínky, že stavebník Jiří Němec před zahájením stavebního
řízení odkoupí od Města Tišnova dotčenou část pozemku a požádá Město Tišnov o nové
stanovisko ke stavbě bytového domu A 13, pro stavební řízení na tento objekt.
5. Vyhlášení záměru prodeje dvoupokojového bytu č. 998-1 v přízemí domu 998 na ulici
Halasova v Tišnově o výměře 53,16 m2 ve smyslu čl. 7 odst. 5 Zásad prodeje domů a bytů
v majetku Města Tišnov obálkovou metodou jako volného bytu nejvyšší nabídce, nejméně
však za cenu stanovenou znaleckým posudkem a připočtením nutných nákladů spojených
s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav, kterou prodávající
vložil do fondu oprav ke dni prodeje bytové jednotky.
Obálky označit „Prodej bytu č. 998-1 na ulici Halasova – nerozlepovat!“
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části
fondu oprav.
6. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2005 dle předloženého návrhu.
7. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK p.č. 1736/3 o výměře 177 m2 ve vlastnictví Blaženy
Cajtchamlové, bytem Supíkovice za cenu 70,- Kč/m2 pro účely vybudování cyklostezky.
8. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov p.č.
2460/4 o výměře 218 m2 ve vlastnictví ČR, se s.p. TOROZ Tišnov, státní podnik
v likvidaci, se sídlem v Tišnově za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku ke dni
prodeje pro účely vybudování okružní křižovatky.
9. Přijetí dotace na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2005 od
Jihomoravského kraje dle předložené smlouvy.
10. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 31. 3. 2005 dle předloženého návrhu.

- 2 11. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2005, kterou se stanoví podmínky užívání
sportovních hřišť s umělým povrchem na území města Tišnova.
12. Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města dle předloženého návrhu.
13.

Předložený projekt kulturní výměny mezi městem Tišnovem a partnerským družebním
městem Sereď v rámci iniciativy společenství INTERREG IIIA., česko-slovenského
programu a zavazuje se k financování projektu v letech 2005 a 2006 do výše
350 000,- Kč.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
2. Zprávu o odpadech za rok 2004.
3. Výroční zprávu o činnosti komise pro mládež za rok 2004.
4. Zprávu o kultuře za rok 2004.
5. Obsah dopisu ze dne 10. 3. 2005 zaslaný společností IQ Roma servis, Brno.
6. Zprávu o sportu v Tišnově za rok 2004.
7. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 9. 3. 2005.
8. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 17. 2. 2005.
9. Informaci o novelizaci zákona o střetu zájmů a povinnosti z této novely vyplývající.
10. Děkovný dopis předsedy výboru vlastníků bytů domu Hornická 1525/26 v Tišnově.

ZM ukládá:
1. Kontrolnímu výboru provést rozbor nákladovosti školních tělocvičen v návaznosti na
uzavřené nájemní smlouvy a rozbor nákladovosti vynaložených finančních prostředků
na penzion.

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

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

