Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2005 konaného dne 23. června 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova –Ing. Františkem Svobodou.
2. Zajištění samostatné úvěrové smlouvy na vícepráce akce „Rekonstrukce a modernizace
systému CZT v Tišnově“ za stejných podmínek, které jsou obsaženy v původní smlouvě
účelovém úvěru č. 0740/04/5248, která byla uzavřena mezi Československou obchodní
bankou a.s. a společností TEPLO T s.r.o. s přistoupením Města Tišnov k tomuto závazku
tak, jak byla uzavřena původní smlouva (dle předloženého návrhu).
3. Prodej bytu č. 998-1 na ulici Halasova v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. Ing. Petře Cardové,
bytem Tišnov, za cenu 720 201,- Kč a úhradu nutných nákladů spojených s prodejem,
daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. Josef Krejčiřík, Libuše Svobodová, Deblín
3. Josef Vrška, Tišnov
4.

Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2005 dle předloženého návrhu.

5.

Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2053/2 podle GP nově označené jako p.č.
2053/19 výměře 5 388 m2 společnosti SYSTRA, spol. s r.o. se sídlem v Brně za cenu
300,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí
s podmínkou zřízení věcného břemene vedení vodovodu ve prospěch Města Tišnov.

6.

Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 786/41 podle GP nově označených p.č. 786/76
výměře 11 m2, p.č. 786/77 o výměře 6 m2, p.č. 786/78 o výměře 6 m2 a p.č. 786/79
výměře 1m2 Společenství vlastníků pro dům čp. 1627, 1628 na ulici Květnická v Tišnově
za cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí.

7.

Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov: části p.č. 2466/128 označené jako díl „h1“
výměře 230 m2, částí p.č. 2466/127 podle GP označených jako díly „f1“ a „g1“ o výměře
97 m2, částí p.č. 2466/126 podle GP označených jako díly „c1“ a „d1“ o výměře 413 m2,
částí p.č. 2466/125 podle GP označených jako díly „x“, „y“ a „z“ o výměře 63 m2, částí
p.č. 2466/124 podle GP označených jako díly „u“ a „v“ o výměře 204 m 2, částí p.č.
2466/123 podle GP označených jako díly „q“ a „r“ o výměře 203 m2, částí p.č. 2466/122
podle GP označených jako díly „m“ a „n“ o výměře 392 m 2, částí p.č. 2466/121 podle GP
označené jako díl „j“ o výměře 439 m2, částí p.č. 2466/120 podle GP označených jako
díly „f“ a „g“ o výměře 172 m2, částí p.č. 2466/119 podle GP nově označených jako díly
„b“ a „c“ o výměře 111 m2 ve vlastnictví společnosti „HONY ZA KUKÝRNOU“, s.r.o.,
se sídlem v Tišnově za dohodnutou kupní cenu 1 799 200,- Kč.

8.

Prodej pozemků v k.ú. Tišnov p.č.st. 1973 o výměře 94 m2 a části p.č. 2377/4 podle GP
nově označené jako p.č. 2377/8 o výměře 224 m2 Rudolfu Vodičkovi, bytem Tišnov za
kupní cenu 20 000,- Kč + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí se závazkem kupujícího provést na vlastní náklady demolici komínu,
stojícího na prodávané části pozemku p.č. 2377/4.
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„Posunutí“ označníku obce, a to dle uvedeného návrhu, který není v rozporu se
stanoviskem PČR.

10. Zřizovací listinu ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708 dle předloženého návrhu.
11. Zřizovací listinu ZŠ Tišnov, Smíškova 840 dle předloženého návrhu.
12. Zřizovací listinu DDM Tišnov dle předloženého návrhu.
13. Dodatek ke zřizovací listině MŠ Sluníčko Tišnov, Na Rybníčku 1700 dle předloženého
návrhu.
14. Dodatek ke zřizovací listině MŠ Tišnov, U Humpolky 1686 dle předloženého návrhu
15. Přijetí dotace z prostředků Jihomoravského kraje na realizaci projektu DDM Tišnov ve
výši 13 000,- Kč.
16. Přijetí daru dle Darovací smlouvy s obcí Předklášteří dle předloženého návrhu.
17. Rozpočtová opatření města Tišnov k 30.6.2005 dle předloženého návrhu.

ZM neschvaluje:
1. Úpravu zásad prodeje obytných domů a bytů v majetku města dle předloženého návrhu.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM předloženou ZM k jednání dne 23.6.2005.
2. Zprávu o realizaci investic.
3. Celkové navýšení ceny díla „Rekonstrukce a modernizace systému CZT v Tišnově částku
1 760 000,- Kč s tím, že bude provedena kontrola realizace víceprací do příštího ZM.
4. Odstoupení Ing. Zdeňka Tomšíka od nabídky na odkoupení bytu č. 998-1 na ulici
Halasova v Tišnově.
5. Písemné informace právního zástupce p. Oldřicha Merty JUDr. Jana Kovaříka ze dne
17. 5. 2005 a jednatele společnosti Hony za Kukýrnou, s.r.o. Jiřího Němce o vystoupení
pana Oldřicha Merty ze sdružení založeného Smlouvou o sdružení, zajištění závazků a
budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 9. 2. 1999 a s ohledem na obsah notářského
zápisu ze dne 12.5.2005 sepsaného notářkou JUDr. Alicí Sedlákovou v Brně, ustanovení
Smlouvy o sdružení, zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 9. 2.
1999 včetně pozdějších změn a doplňků a ustanovení Občanského zákoníku konstatuje, že
lze toto vystoupení považovat za neplatné.
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7. Přehled věku a pohlaví členů mládežnických organizací, TJ Sokol a SSK Tišnov.
8. Zprávu o kontrole stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního provozu) za měsíc
květen 2005 v Tišnově.

ZM ukládá:
1. Starostovi písemně sdělit stanovisko Města Tišnov schválené ZM všem účastníkům
Smlouvy o sdružení, zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 9. 2.
1999 a JUDr. Janu Kovaříkovi.
Úkol: starosta města
Termín: do 30.6.2005

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

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

