Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2005 konaného dne 8.prosince 2005
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova –Ing. Františkem Svobodou.
2. Projekt rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Tišnově pro rok 2006
včetně finančního podílu města Tišnova na jeho realizaci, minimálně 10 %.
3. Jako vlajku Města Tišnova návrh č. 1 vytvořený Mgr. Ivo Durcem.
4. Obecně závazné vyhlášky města Tišnova:
- č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody spádových škol na území města Tišnova,
- č. 4/2005, kterou se k zajištění veřejného pořádku stanoví podmínky pro pořádání a
průběh veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav
a diskoték na území města Tišnova,
- č. 5/2005 k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na
území města Tišnova.
5. Plán práce RM a ZM na rok 2006.
6. Rozpočet Města Tišnov na rok 2006 dle předloženého návrhu.
7. Rozpočtový výhled Města Tišnov na období 2007 – 2011 dle předloženého návrhu.
8. Přijetí dotace poskytnuté Jihomoravským krajem ve výši 30 000,- Kč pro SDH Tišnov na
výstroj a výzbroj.
9. Přijetí dotace poskytnuté Jihomoravským krajem ve výši 24 243,- Kč na činnost SDH
Tišnov.
10. Přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ve výši 404 700,- Kč na činnost
odborného lesního hospodáře.
11. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 31.12.2005 dle předloženého návrhu.
12. Závěrečné vyúčtování stavby 92 bytových jednotek v Tišnově dle předloženého návrhu.
13. Vystavení ručitelského prohlášení Městem Tišnov na bytové jednotky takto:
- Králova 1669/10
na částku
148 852,- Kč,
- Králova 1670/1
na částku
218 056,- Kč,
- Králova 1670/2
na částku
167 020,- Kč,
- Králova 1670/3
na částku
218 056,- Kč,
- Králova 1670/6
na částku
227 590,- Kč,
- Králova 1670/10
na částku
148 852,- Kč,
které jsou ve vlastnictví města Tišnova o ručení peněžitých plateb vyplývajících
z úvěrové smlouvy č. 27754515 uzavřené mezi Wüstenrot – stavební spořitelny a.s. a
Společenstvím vlastníků pro dům čp. 1669, 1670 na ulici Králova v Tišnově.
14. Prodej části pozemku v k.ú. Holasice u Veverské Bítýšky p.č. 227 podle GP nově
označenou jako p.č. 227 o výměře 99 m2 Barboře Piskové, bytem Lažánky za cenu
20,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.

- 2 15. Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Tišnov p.č. 2322 podle GP nově označené jako
p.č. 2322/2 o výměře 309 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně do
vlastnictví Města Tišnov.
16. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov p.č.468/1 o výměře 249 m2 a p.č. 468/2 o výměře
170 m2 ve vlastnictví Českých drah, a.s. se sídlem v Praze za kupní cenu 29 000,- Kč
s tím, že na pozemku p.č. 468/1 bude zřízeno věcné břemeno vedení drážního kabelu ve
prospěch Českých drah, a.s. se sídlem v Praze.
17. Bezúplatný převod 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 Tišnova do vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a věcí movitých dle
předloženého návrhu.
18. Poskytnutí veřejné finanční podpory ČSS ZO 6-07 Tišnovský kras ve výši 50 tis. Kč na
obnovu měřičského vybavení.
19. Dohodu podílových spoluvlastníků bytových domů o hospodaření se společnou věcí mezi
Městem Tišnov a Bytovým družstvem Dubina II, Pardubice.
20. Uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti
měst CONTENTUS MORAVIAE na roky 2006 – 2008.

ZM pověřuje RM
1. Rozhodovací pravomocí o přijetí případných dotací přidělených Městu Tišnov do
31.12.2005 a pravomocí provést příslušné rozpočtové změny v rozpočtu Města Tišnov na
rok 2005.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 28.11.2005
2. Zprávu o plnění rozpočtu Města Tišnov k 30.9.2005.
3. Plán investičních akcí na rok 2006 dle přeloženého návrhu.
4. Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2006.
5. Zápis č. 04/2005 ze schůze finančního výboru ze dne 23.11.2005.
6. Zápis č. 09/2005 ze schůze kontrolního výboru ze dne 24.11.2005.

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

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

