Usnesení ze zasedání ZM č. 2/2006 konaného dne 30. března 2006
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozdělení dotací na sport v jednotlivých částkách přesahujících 50 000,- Kč, a to dle
návrhu sportovní komise.
3. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok
2006 na výstavbu cyklistické stezky Tišnov – Železné.
4. Spoluúčast města Tišnova na výstavbě cyklistické stezky Tišnov – Železné za podmínky
poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to dle podmínek
uvedených v žádost.
5. Závěrečný účet Města Tišnov za rok 2005 bez výhrad.
6. Veřejné finanční podpory ve výši 240 000,- Kč Nemocnici Tišnov, příspěvková
organizace na pořízení nového sanitního vozidla.
7. Přijetí dotace od MZE ČR ve výši 402 155,- Kč na úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře.
8. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 31. 3. 2006 dle předloženého návrhu.
9. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: části pozemku EN parc.č. 1807/2 podle GP nově
označenou jako parc.č. 1807/6 o výměře 114 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za pozemky
PK parc.č. 1808/4 o výměře 67 m2 a PK parc.č. 1808/502 o výměře 149 m2 ve vlastnictví
Marie Muškové, bytem Předklášteří.
10. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č.st. 749 o výměře 62 m2 ve vlastnictví
Miloše Kupčíka, bytem Tišnov za kupní cenu 70,- Kč/m2.
11. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc.č. 1813/1 o výměře 79 m2 ve vlastnictví Jiřího
Šikuly, bytem Tišnov za kupní cenu 70,- Kč/m2.
12. Uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Tišnov a společností
PRELAX,spol. s.r.o., se sídlem v Přerově dle předloženého návrhu.
13. Uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě „obchodně sportovního centra v Tišnově“
mezi Městem Tišnov a společností PRELAX,spol. s.r.o., se sídlem v Přerově dle
předloženého návrhu.
14. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.st. 1504 o výměře 22 m2 Marii a Markovi
Schulzovým, oba bytem Tišnov za kupní cenu 250,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
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GP nově označené jako parc.č. 342/3 o výměře 38 m2, části parc.č. 14/4 podle GP
označené jako díl „e“ o výměře 44 m2 a části parc.č. 325 podle GP označené jako díl „i“
o výměře 40 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za parc.č. 346 o výměře 280 m2, parc.č.
324/2 o výměře 291 m2, části parc.č.st. 8 podle GP označené jako díl „a“o výměře 54 m2,
části parc.č. 19/2 podle GP označené jako díl „b“ o výměře 15 m2, části parc.č.st. 14
podle GP označené jako díl „c“ o výměře 35 m2, části parc.č 19/3 podle GP označené
jako díl „d“ o výměře 54 m2, části parc.č. 19/1 podle GP označené jako díl „e“ o výměře
43 m2, částí parc.č.st. 9 podle GP označené jako díl „f“ o výměře 35 m2 a díl “g“
o výměře 3 m2, části parc.č. 14/1 podle GP označené jako díl „h“ o výměře 14 m2, části
parc.č. 8/1 podle GP nově označenou jako parc.č. 8/7 o výměře 98 m2, částí parc.č. 14/2
podle GP označené jako díl „a“ o výměře 13 m2 a díl „d“ o výměře 23 m2, části parc.č.
11/2 podle GP nově označené jako parc.č. 11/5 o výměře 30 m2, části parc.č. 11/3 podle
GP nově označené jako parc.č. 11/6 o výměře 12 m2 a parc.č. 14/3 o výměře 45 m2 ve
vlastnictví Pavla Jebáčka, bytem Pejškov. Rozdíl v hodnotě směňovaných částí pozemků
bude Pavlu Jebáčkovi doplacen částkou ve výši 16.000,- Kč.
16. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 786/26 podle GP nově označených jako
parc.č. 786/83 o výměře 11 m2, parc.č. 786/84 o výměře 5 m2, parc.č. 786/85 o výměře
11 m2 a parc.č. 786/86 o výměře 5 m2 vlastníkům pozemků parc.č.st. 1716 a parc.č.st.
1717, přičemž spoluvlastnické podíly jednotlivých kupujících jsou dány výší jejich
spoluvlastnických podílů k pozemkům parc.č.st. 1716 a parc.č.st. 1717 v k.ú. Tišnov, za
kupní cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí.
17. Prodej částí pozemku v k.ú Tišnov, ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr
parc.č. 1942 o výměře 45 m2 společnosti “HONY ZA KUKÝRNOU“, spol. s r.o., se
sídlem v Tišnově za kupní cenu 800,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a
daně z převodu nemovitostí.
18. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov PK parc. č. 1089 ve vlastnictví Osevy, šlechtitelského
a semenářského podniku Brno, s.p. v likvidaci, se sídlem Brno za kupní cenu
227.160,- Kč.
19. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy ohledně směny částí pozemků
v k.ú. Tišnov: část parc. č. 467/1 o výměře cca 110m2 ve vlastnictví Města Tišnov za část
parc. č. 467/3 o výměře 110 m2 ve vlastnictví Josefy Šikulové, bytem Tišnov dle
předloženého návrhu. Přesné výměry směňovaných částí pozemků budou stanoveny
geometrickým plánem, kterým bude zaměřena nově vybudovaná stavba příjezdové
komunikace v přednádražím prostoru v Tišnově.
20. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/159 o výměře 39 m2 ve vlastnictví
společnosti „HONY ZA KUKÝRNOU“, spol. s r.o., se sídlem v Tišnově za cenu
800,- Kč/m2.
21. Změnu č. VII/3 územního plánu sídelního útvaru Tišnov (k.ú. Pejškov) ve znění
doloženého „návrhu usnesení“.

- 3 22. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Městem Tišnov a
Základní uměleckou školou, Tišnov dle předloženého návrhu.
23. Uzavření smluv o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem Městem Tišnov a bankou
Československou spořitelnou a.s., Praha na bytové jednotky, které jsou ve vlastnictví
Města Tišnova:
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD10/408/06/LCD –
Květnická 1626/2 na částku 127 799,- Kč,
Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.RD11/408/06/LCD –
Květnická 1626/3 na částku 174 770,- Kč.
24. Udělení souhlasů pojištěného se zastavením pohledávek z pojistného plnění pro bytové
jednotky č. 2 a 3 v domě na ulici Květnická 1625, 1626 v Tišnově.
25. Doplnění užšího výběru žadatelů o byt na I. pololetí roku 2006 o paní Marii Pazderovou,
bytem Tišnov.
26. Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho zaplacení s paní Helenou Malíkovou dle
předloženého návrhu.
27. Poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 50 tis. Kč AUTO KLUBU TIŠNOV na
pořádání veřejných akcí AUTONOVA RALLY TIŠNOV a Jízda elegance (přehlídka
historických vozidel).
28. Plán práce finančního výboru ZM na rok 2006.
29. Navrženou výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, která je v souladu
s nařízením vlády č. 50/2006 Sb., s platností od 1.1.2006.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 22. 3. 2006
2. Zprávu o odpadech za rok 2005.
3. Zprávu o sportu v Tišnově za rok 2005.
4. Výroční zprávu o činnosti komise pro mládež a činnosti mládežnických organizací za rok
2005.
5. Zprávu o kultuře za rok 2005.
6. Zásady a rozsah prezentace kandidujících politických stran, hnutí či koalic pro volby do
PSP ČR v roce 2006 v Tišnovských novinách a na plakátovacích plochách města Tišnova.
7. Zápisy č. 01/2006 a 02/2006 ze schůze kontrolního výboru ze dnů 19.1.2006 a 16.2.2006

- 4 8. Zápis č. 03/2006 ze schůze kontrolního výboru ze dne 15.3.2006
9. Písemnost předloženou předsedou SPOZ panem Rudolfem Vrzalem.
10. Informaci o konání Krajského kola soutěže Zlatý erb.
11. Zápis č. 1/2006 finančního výboru ze dne 29. 3. 2006.

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

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

