Usnesení ze zasedání ZM č. 6/2005 konaného dne 15. září 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova - Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavření Dohody mezi firmou TEPLO T s.r.o. a Společenstvím vlastníků pro dům čp.
1673, 1674 na ulici Králova v Tišnově za účasti Města Tišnova o souhlasu s prodloužením
zkušebního provozu zdroje tepla K30 do 30.11.2005 dle předloženého návrhu.
3. Úpravu zásad prodeje obytných domů a bytů v majetku města dle předloženého návrhu.
4. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 1560/4 podle GP nově označenou jako p.č.
1560/13 o výměře 42 m2 Petrovi a Ivaně Hálovým, bytem Tišnov za cenu 50,- Kč/m2 +
úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
5. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov p.č. 2348/3 o výměře 31 m2 a p.č. 2348/4 o výměře
132 m2 ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem hradí Město
Tišnov.
6. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2331 podle GP nově označené jako p.č. 2331/8
o výměře 50 m2 Bohumilu a Danuši Krábkovým, bytem Tišnov za cenu 200,- Kč/m2 +
úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí s podmínkou zřízení
věcného břemene vedení vodovodu ve prospěch Města Tišnov.
7. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2331 podle GP nově označenou jako p.č. 2331/11
o výměře 54 m2 Ing. Petru Blažkovi a Mgr. Miloslavě Blažkové, bytem Tišnov za cenu
200,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
8. Odkoupení části pozemku p.č. 2370/2 podle GP nově označenou jako p.č. 2370/6
o výměře 54 m2 ve vlastnictví Ing. Ladislava Koukala, bytem Brno za cenu 50,- Kč/m2.
Město Tišnov zřizuje věcné břemeno spočívající v právu přístupu a příjezdu přes pozemek
p.č. 2370/6 v jeho celém rozsahu na pozemek p.č. 2370/2 ve prospěch vlastníka pozemku
p.č. 2370/2.
9. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 786/31 podle GP nově označených jako p.č.
786/72 o výměře 5 m2, p.č. 786/73 o výměře 11 m2, p.č. 786/74 o výměře 6 m2 a p.č.
786/75 o výměře 6 m2 Stavebnímu bytovému družstvu Květnice, se sídlem v Tišnově za
cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
10. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 288/1 o výměře 1 407 m2 včetně oplocení Společenství
vlastníků domu v Tišnově, Na Zahrádkách čp. 833, 835 za cenu 70,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.

- 2 11. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2460/4 o výměře 218 m2 ve vlastnictví ČR ve
správě s.p.TOROZ Tišnov, státní podnik v likvidaci, se sídlem v Tišnově za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku + 19 % daň z přidané hodnoty, pro účely
vybudování malé okružní křižovatky.
12. Přijetí dotace dle rozhodnutí č. 1003A/04/640/05 MŽP ve výši 98 526,- Kč.
13. Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu Tenis Tišnov ve výši 100 000,- Kč na rozšíření
provozu a vybavenosti tenisových dvorců na Ostrovci.
14. Poskytnutí dotace SSK Tišnov ve výši 180 000,- Kč na provoz sportovní haly.
15. Poskytnutí dotace SOKOL Tišnov ve výši 280 000,- Kč na údržbu interiéru sokolovny.
16. Na základě ustanovení § 55 odst. 4 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením 84 citovaného zákona text a podmínky „Smlouvy
o spolupráci mezi městem Tišnov (Česká republika) a městem Sulejów (Polská
republika).
17. Rozpočtová opatření města Tišnov k 30. 9. 2005 dle předloženého návrhu.
18. Vyhlášení záměru prodeje dvoupokojového bytu č. 1719-10 ve čtvrtém patře domu 1719
na ulici Květnická v Tišnově o výměře 58,67 m2 obálkovou metodou nejvyšší nabídce,
za cenu minimálně 536 360,- Kč a úhradu 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.
Termín pro podání písemných nabídek: do 17. 10. 2005 včetně.
19. Výstavbu obchodně-sportovního centra v přednádražním prostoru v Tišnově ve smyslu
předložené dokumentace.
20. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Tišnov: část pozemku p.č. 463/1 o výměře
590 m2 za pozemky p.č. 2651 o výměře 18 m2, p.č. 2650 o výměře 541 m2 a části
pozemků p.č. 467/1 o výměře cca 1 400 m2 a p.č. 2648/2 o výměře cca 150 m2
ve vlastnictví Města Tišnova. .
Výměry budou upřesněny po vyhotovení GP. Rozdíl ve výměrách směňovaných částí
pozemků bude nabyvatelem větší části pozemku vypořádán způsobem schváleným
zastupitelstvem města.
21. Vyhlášení záměru pronájmu zbývající části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 467/1 o výměře
cca 1 400 m2, po oddělení geometrickým plánem pro účely směny pozemků a části
pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 463/7 o výměře cca 300 m2 firmě PRELAX, spol.
s r.o. se sídlem v Přerově. Výměry pronajímaných částí pozemků budou upřesněny po
vyhotovení záborového elaborátu.
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ZM neschvaluje:
1. Prodej bytu č. 1719-10 na ulici Květnická v Tišnově zájemcům, jejichž žádosti byly
doručeny po termínu vyhlášeném k podání písemné nabídky.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 6. 9. 2005.
2. Zprávu o plnění rozpočtu města Tišnova k 30. 6. 2005.
3. Zprávu o pohledávkách města Tišnov – stav k 30.6. 2005.
4. Zprávu o odpadech za ½ roku 2005.
5. Zápis čís. 03/2005 ze schůze finančního výboru ze dne 7.9.2005.
6. Stížnost obce Maršov na poskytování zdravotních služeb LSPP a nemocnicí Tišnov.
7. Dopis slečny Naděždy Müllerové ze dne 17. 8. 2005 a způsob jeho vyřízení.
8. Zprávu o kontrole stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního provozu) za měsíc
červen 2005 v Tišnově.

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

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

