Usnesení ze zasedání ZM č. 3/2005 konaného dne 12. května 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Dohody o úhradě sdružených finančních prostředků mezi Městem Tišnov a Bytovým
družstvem Dubina II, Pardubice dle předloženého návrhu.
3. Souborné stanovisko ke konceptu změny č. VIa územního plánu sídelního útvaru Tišnov –
lokality „Hradčanská“ a „Mlýnsko“.
4. Vyhlášení záměru prodeje dvoupokojového bytu č. 1719 – 10 ve čtvrtém patře domu 1719
na ulici Květnická v Tišnově o výměře 58,67 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. 1719-10 na ulici Květnická – 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.
5. Prodej části pozemků v k.ú. Tišnov: části p.č. 742/2 podle GP označené jako díl „d“
o výměře 8 m2, části p.č. 742/3 podle GP označené jako díl „e“ o výměře 2m2, části p.č.
743/1 podle GP označené jako díl „f“ o výměře 19 m2 a části p.č. 2331 podle GP nově
označené jako p.č. 2331/10 o výměře 87 m2 Juraji a Daně Kytnerovým, bytem Tišnov za
kupní cenu 200,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí.
6. Prodej části pozemku p.č. 2331 v k.ú. Tišnov podle GP nově označené jako p.č. 2331/9
o výměře 63 m2 Antonínu a Libuši Parolkovým, bytem Tišnov za kupní cenu 200,- Kč/m2
+ úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
7. Bezúplatný převod pozemků v Tišnově: p.č.st. 1991 o výměře 71 m2, p.č.st. 1992
o výměře 15 m2, p.č.st. 1993 o výměře 17 m2 a p.č.st. 1512/7 o výměře 1 592 m2 ve
vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Fyziologický ústav AV ČR do vlastnictví
Města Tišnov.
8. Odkoupení pozemku p.č. 2681 o výměře 17 m2 ve vlastnictví Jana Haly, bytem Tišnov za
kupní cenu 1,- Kč pro účely rozšíření chodníku.
9. Poskytnutí finanční podpory ve výši 85 000,- Kč na pomoc požárem poničeného hradu
Pernštejnu.
10. Poskytnutí finanční podpory ve výši 70 000,- Kč družebnímu městu Moldava nad
Bodvou za účelem prezentace Města Tišnova, formou opravy fresky v kostele.
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12. Rozdělení dotací na sport na rok 2005 v jednotlivých částkách přesahujících 50 000,- Kč,
a to dle návrhu sportovní komise.
13. Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Tišnov a obcí
Nelepeč-Žernůvka dle předloženého návrhu.
14. Uzavření Smlouvy o zajištění LSPP s obcemi: Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky,
Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves,
Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín,
Řikonín, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka, Žďárec, Braníškov,
Lažánky, Maršov, Malhostovice, Ochoz u Tišnova, Zhoř.
15. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
p.č. 2267/2 o výměře cca 10 m2 (výměra bude upřesněna po dokončení stavby a jejím
zaměření), ve vlastnictví společnosti AUTO Tišnov, s.r.o. za cenu 250,- Kč/m2 pro
vybudování okružní křižovatky.
16. Poskytnutí účelového příspěvku ve výši 250 000,- Kč Nemocnici Tišnov na opravu
kapličky.

ZM neschvaluje:
1. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Tišnov,spočívající ve změně části plochy
(v úzkém pruhu u silnice II. třídy na Drásov v ulici Trnec, na pozemku p.č. 1568/1 a části
pozemku p.č. 1575/1 v k.ú. Tišnov) pro výrobní aktivity na plochu pro bydlení v rodinném
domě, o kterou pan Jaroslav Martínek písemně požádal.
2. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 1534/1 (skládka komunálního odpadu na Trnci)
Pavlu Fialovi, bytem Brno pro účely zřízení výkupny kovového odpadu z důvodu
zvláštního režimu na tomto pozemku.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM.
2. Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami.
3. Zprávu o hospodaření s lesy Města Tišnova.
4. Přehled plnění rozpočtu Města Tišnov k 31. 3. 2005.
5. Informaci odboru správy majetku a investic o vyřešení požadavků občanů Pejškova.
6. Zápis č. 01/2005 ze schůze finančního výboru ze dne 27. 4. 2005.

- 3 7. Zpráva o bezpečnostní situaci a činnosti PČR za rok 2004.
8. Zprávu o kontrole stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního provozu) za měsíc
březen a duben 2005 v Tišnově.

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

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

