Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2005 konaného dne 27. října 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od MF ČR ve výši 1,35 mil. Kč na akci „Rekonstrukce místních
komunikací“ za podmínek stanovených poskytovatelem.
3. Přijetí dotace od MF ČR ve výši 5,4 mil. Kč na akci „Přístavba tělocvičny ZŠ Smíškova,
Tišnov, okres Brno-venkov“ za podmínek stanovených poskytovatelem.
4. Poskytnutí finanční částky ve výši 3 560 000,- Kč v roce 2006 z vlastních zdrojů města
na dofinancování akce „Přístavba tělocvičny ZŠ Smíškova, Tišnov, okres Brno – venkov.
5. Přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR ve výši 17,1 tis. Kč na výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin.
6. Přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR ve výši 401,4 tis. Kč na činnost
odborného lesního hospodáře.
7. Přijetí dotace ve výši 1 233 tis. Kč poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR na „Kamerový
systém pro město Tišnov“.
8. Rozpočtová opatření města Tišnov k 31.10.2005 dle předloženého návrhu.
9. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1640-1 na ulici Květnická v Tišnově
současným nájemcům Josefu a Petře Havlíkovým za cenu stanovenou dle Zásad prodeje
obytných domů a bytů v majetku Města Tišnov.
10. Stanovení kupní ceny za byt č. 1640-1 na ulici Květnická v Tišnově ve smyslu Zásad
prodeje obytných domů a bytů v majetku Města Tišnov následujícím způsobem: ocenění
bytové jednotky ke dni podání nabídky – tj. v roce 2005, snížené na 35%, vynásobené
koeficientem 1,8. Výsledná částka se sníží o příslušné slevy dle článku 8, odst. 3 A a
zvýší o zůstatkovou cenu vybavení bytové jednotky a cenu pozemku. Kupující dále
uhradí nutné náklady k realizaci prodeje a daň z převodu nemovitostí.
11. Prodej bytu č. 1719-10 na ulici Květnická v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. Zdeňce a
Pavlovi Kočerovým, bytem Tišnov za cenu 700 000,- 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:
1. Pavel Dvořák, Tišnov,
2. Josef Böhm, Tišnov.
12. Změnu č. VII Územního plánu sídelního útvaru Tišnov v souladu s § 16 vyhlášky
135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
v platném znění, ve znění doloženého „návrhu usnesení“.
13. Souborné stanovisko ke konceptu řešení změny č. VII/3 Územního plánu sídelního útvaru
Tišnov v předloženém znění.

- 2 14. Paní Dagmar Bednářovou, bytem Tišnov do funkce přísedícího Okresního soudu Brno –
venkov na funkční období let 2005 – 2009.
15. Paní Janu Pokornou, bytem Tišnov do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov
na funkční období let 2005 – 2009.
16. Smlouva o financování projektu z Fondu mikroprojektů v rámci iniciativy Společenství
INTERREG III A Česká republika – Slovenská republika.
17. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov: části pozemku PK p.č. 1948 podle GP označené
jako díl „a“ o výměře 233 m2 a části pozemku PK p.č. 1949 podle GP označené jako díl
„b“ o výměře 343 m2 ve vlastnictví společnosti „HONY ZA KUKYRNOU“, s.r.o., se
sídlem v Tišnově za cenu 800,-Kč/m2.
18. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov PK p.č. 1963 podle GP nově označené jako p.č.
2466/209 o výměře 663 m2 ve vlastnictví Jiřího a Marie Němcových, bytem Tišnov, za
cenu 800,- Kč/m2.
19. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov: části pozemku PK p.č. 1964 podle GP
označené jako díl „c“ o výměře 675 m2 a části pozemku PK p.č. 1969 podle GP
označené jako díl „d“ o výměře 7 m2 ve vlastnictví Jiřího Němce, bytem Tišnov za cenu
800,- Kč/m2.
20. Převod závazku ve výši 1 076 000,- Kč ze společnosti Hony za Kukýrnou s.r.o. na
Jiřího a Marii Němcovy ve smyslu Dohody o převzetí části dluhu uzavřené dne
10. 10.2005.
Zůstatek závazku společnosti Hony za Kukýrnou s.r.o. po převzetí závazku dle Dohody
o převzetí části dluhu činí 4 795 397,- Kč.
21. Níže uvedené podmínky bezúplatného převodu pozemku st. p.č. 190/1, k.ú. Tišnov:
1. Město Tišnov, jako nabyvatel,se zavazuje, že po přechodu vlastnického práva
k nemovitosti, pozemku st.p.č. 190/1, k.ú. Tišnov, bude o tuto nemovitost řádně
pečovat a bude ji využívat po dobu 10 let ode dne jejího nabytí pouze k dosavadním
účelům, tj. jako veřejné prostranství s komunikacemi pro pěší a pro zásobovací
vozidla.
2. Město Tišnov, jako nabyvatel, se dále zavazuje, že po dobu 10 let nezřídí k výše
uvedené nemovitosti smluvně zástavní právo ani jinak ji nezatíží právem ve prospěch
třetích osob, vyjma věcného břemene pro účely zřízení nebo provozu sítě technického
vybavení.
3. Pro případ, že by Město Tišnov, jako nabyvatel, porušilo výše uvedené závazky,
zavazuje se za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního
rozpočtu částku rovnající se výši ceny převáděné nemovitosti v čase a místě obvyklé,
stanovené znaleckým posudkem ke dni, ke kterému došlo k porušení závazku, a to
do 30 dní od porušení tohoto závazku.
22. Bezúplatný převod movitého majetku z vlastnictví města Tišnova do vlastnictví Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko ve smyslu předloženého návrhu Smlouvy o
bezúplatném převodu movitého majetku.

- 3 23. Vyhlášení záměru bezúplatného převodu objektu čerpací stanice Čebín včetně
technologického zařízení a vodovodního řadu, postavené na pozemcích p.č. 616/1, p.č.
616/2 a p.č. 616/3 v obci a k.ú. Čebín z vlastnictví města Tišnov do vlastnictví Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
24. Smlouvu o bezúplatném převodu automobilu Škoda Favorit, SPZ BOI 24-72
z vlastnictví města Tišnov do vlastnictví DDM Tišnov.

ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov ve zjednodušené evidenci - původ Evidence
nemovitostí p.č. 1775 o výměře 30 m2 paní Miroslavě Novotné, bytem Tišnov.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 19. 10. 2005.
2. Zprávu o realizaci investic.
3. Zprávu o odpadech za ¾ 2005.
4. Plán odpadového hospodářství Města Tišnov.
5. Zápis čís. 07/2005 ze schůze kontrolního výboru ze dne 15.9.2005
6. Zprávu o kontrole stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního provozu) za měsíc
srpen a září 2005 v Tišnově.
7. Zprávu o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Tišnově za období od 1.1.2005 do
30.9.2005.

ZM ukládá:
1. RM přehodnotit cenu pronájmu za 1 hodinu provozu ve školních tělocvičnách dle návrhu
Kontrolního výboru.

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

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

