Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2006 konaného dne 16.února 2006
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu. (Sazba poplatku činí 480 Kč ročně).
3. Prodej 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.
4. Odpověď žadateli Min Soe Tu Min, že Město Tišnov v současné době nedisponuje
žádným vhodným bytem, který by bylo možno upravit na základě integračního programu
MV ČR.
5. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2006 dle předloženého návrhu.
6. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc.č.st. 2061/2 o výměře 11 m2 a části pozemku parc.č.
1590/1 podle GP nově označenou jako parc.č. 1590/17 o výměře 196 m2 Martinu
Flamichovi, bytem Tišnov za cenu 50,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a
daně z převodu nemovitostí.
7. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc.č.st. 2071/1 podle GP označené jako díl „a“
o výměře 12 m2, části parc.č.st. 2071/2 podle GP označené jako díl „d“ o výměře 1 m2,
části parc.č. 458/2 podle GP označené jako díl „f“ o výměře 9 m2 a části parc.č. 459/8
podle GP označené jako díl „e“ o výměře 14 m2 Ing. Františku Kloubovi, bytem Tišnov za
cenu 300,- Kč/m2
8. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č.st. 776 o výměře 57 m2 ve vlastnictví Pavla
Zajace, bytem Tišnov za kupní cenu 70,- Kč/m2.
9. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č. 1787/1 o výměře 58 m2 ve vlastnictví
Jaroslava Klimeše, bytem Tišnov za kupní cenu 70,- Kč/m2.
10. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č. 1796/2 o výměře 57 m2 ve vlastnictví Aleny
Ochotné, bytem Tišnov za kupní cenu 70,- Kč/m2.
11. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č.1813/3 o výměře 78 m2 ve vlastnictví Karla
Životského, bytem Předklášteří a Libuše Životské, bytem Tišnov za kupní cenu
70,- Kč/m2.
12. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č. 1813/4 o výměře 114 m2 ve vlastnictví
Marie Práškové, bytem Tišnov za kupní cenu 70,- Kč/m2.

- 2 13. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: pozemku parc.č. 2466/204 o výměře 179 m2, částí
pozemku PK parc.č. 1941, podle GP označených jako díly „e“ o výměře 87 m2, „g“
o výměře 73 m2 a „i“ o výměře 72 m2, částí pozemku PK parc.č. 1942, podle GP
označených jako díly „m“ o výměře 54 m2 a „s“ o výměře 24 m2 a části pozemku PK
2332/1, podle GP označené jako díl „ q“ o výměře 41 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za
části pozemku PK parc.č. 1945, podle GP označené jako díly „b“ a „c“ o výměře 331 m2
a část pozemku PK parc.č. 1948, podle GP označenou jako díl „d“ o výměře 199 m2 ve
vlastnictví společnosti “HONY ZA KUKÝRNOU“, se sídlem v Tišnově.
14. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: část pozemku parc.č. 2466/33, podle GP nově označenou
jako parc.č. 2466/215 o výměře 4 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za část pozemku parc.č.
2466/45, podle GP nově označenou jako parc.č. 2466/218 o výměře 7 m2 ve vlastnictví
Josefa Fleka, bytem Kuřimská Nová Ves a Ivony Flekové, bytem Tišnov. Rozdíl ve
výměře pozemků bude Městem Tišnov vykoupen za cenu 800,- Kč/m2.
15. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 23.6.2005 příspěvkové organizace města Tišnov
Dům dětí a mládeže Tišnov, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.
16. Změnu č. VIa územního plánu sídelního útvaru Tišnov včetně vymezení její závazné části
(vyjádřené v regulativech) ve znění doloženého „návrhu usnesení“.
17. Finanční příspěvek Tělocvičné jednotě SOKOL Tišnov ve výši 70 tis. Kč na účast
mládeže na XIV. Všesokolském sletu.
18. Odpis pohledávky na majetek P-MARKT a.s., se sídlem Olomouci ve výši 22 847,50 Kč
dle předloženého návrhu.
19. Odpis pohledávky Markéty Hofmanové, bytem Hořenice ve výši 33 423,50 Kč dle
předloženého návrhu.
20. Upravené znění Smlouvy o spolupráci mezi městem Tišnov (Česká republika) a obcí
Sulejów (Polská republika).
21. Jako vlajku Města Tišnova návrh č. 1 vytvořený Mgr. Ivo Durcem upravený v poměrech
svislých pruhů na 1:7:1.
22. Přijetí dotace na zabezpečení lékařské služby první pomoci na rok 2006 od
Jihomoravského kraje dle předložené smlouvy.
23. Odpověď na dopis pana Romana Baláše, bytem Tišnov dle předloženého návrhu.
24. JUDr. Františka Janíčka, bytem Tišnov do funkce přísedícího Okresního soudu Brno –
venkov na funkční období let 2006 – 2010.
25. Rozpočtová opatření Města Tišnov ke dni 28.2.2006 dle předloženého návrhu.
26. Přijetí dotace od Ministerstva financí ČR na akci „Přístavba sociálního zázemí ZŠ
Smíškova Tišnov“ ve výši 4,000 mil. Kč.

- 3 27. Poskytnutí finanční částky ve výši 0,591 mil. Kč v roce 2006 z vlastních zdrojů na
dofinancování akce „Přístavba sociálního zázemí ZŠ Smíškova Tišnov“.

ZM neschvaluje:
1. Pořízení změny č. IX územního plánu sídelního útvaru Tišnov – k.ú. Pejškov, spočívající
ve změně situování ČOV vzhledem ke skutečnosti, že se v horizontu 10 let nepočítá
s výstavbou kanalizace a ČOV na základě stávajícího programu PRVK JmK.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM a ZM do 25.1.2006.
2. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2005.
3. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků Města Tišnova za rok 2005.
4. Žádost o přidělení bytu manželů Jaroslava a Vlasty Zbořilových, bytem Tišnov a jejich
zařazení do evidence žadatelů o byt.
5. Dopis pana Svatopluka Řehůřka, bytem Tišnov.
6. Zprávu o realizaci investic v roce 2006.

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

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

