Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2006 konaného dne 15. června 2006
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Stanovení počtu členů zastupitelstva města Tišnova na následující volební období na 15
členů.
3. Vyhlášení záměru prodeje dvoupokojového bytu č. 1633-5 ve druhém patře domu čp.
1633 na ulici Květnická v Tišnově o výměře 53,50 m2 ve smyslu čl. 7, odst. 5 Zásad
prodeje domů a bytů v majetku Města Tišnov obálkovou metodou jako volného bytu
nejvyšší nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem a připočtením
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. 1633-5 na ul. 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.
4. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: část parc.č. 458/4 podle GP nově označenou jako parc.č.
458/5 o výměře 109 m2, parc.č. 288/9 o výměře 10 m2, parc.č.st. 2287/2 o výměře 2 m2,
parc.č. 283/1 o výměře 194 m2 a parc.č. 282 o výměře 200 m2 ve vlastnictví Města
Tišnova za parc.č. 288/8 o výměře 2 m2, část parc.č. 288/2 podle GP nově označenou jako
parc.č. 288/11 o výměře 73 m2 a parc.č. 281/2 o výměře 6 m2 ve vlastnictví ČSAD Tišnov
spol. s r.o., se sídlem v Tišnově.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků Město Tišnov odprodá za cenu 100,- Kč/m2.
5. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 786/36, podle GP nově označených jako parc.č.
786/87 o výměře 11 m2, parc.č. 786/88 o výměře 6 m2, parc.č. 786/89 o výměře 6 m2 a
parc.č. 786/90 o výměře 5 m2 stavebnímu bytovému družstvu KVĚTNICE, se sídlem v
Tišnově za kupní cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z
převodu nemovitostí.
6. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: pozemku PK parc.č. 1795/1 o výměře 63 m 2 ve vlastnictví
Josefa Kvasnici, bytem Tišnov za část pozemku parc.č. 463/7 o výměře 63 m 2 ve
vlastnictví Města Tišnov.
7. Odkoupení pozemku v k.ú. Hájek parc.č. 352/2 o výměře 714 m2 ve vlastnictví Josefa
Dosoudila, bytem Všechovice za kupní cenu 30,- Kč/m2.
8. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr
parc.č. 2015/12 o výměře 52 m2 ve vlastnictví Jana Filly, bytem Tišnov za cenu 70,Kč/m2.
9. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě ohledně prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov
parc. č. 2284 o výměře cca 10 m2 Vladimíru Špačkovi, bytem Brno za kupní cenu 600,Kč/m2. Přesná výměra prodávané části pozemku bude určena geometrickým plánem,
kterým bude zaměřena nově budovaná stavba ve vlastnictví kupujícího na ulici Brněnské.
10. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov, ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr

-2parc. č. 2332/1, podle GP nově označené jako parc. č. 2466/213 o výměře 4 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 nemovitosti.
11. Přijetí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování cyklostezky
Tišnov - Železné ve výši 1.973.000,- Kč.
12. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 312.163,- Kč na zabezpečení agendy
evidence řidičů.
13. Přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 100.000,- Kč na podporu
informačních technologií pro IS RŽP.
14. Přijetí dotace od Ministerstva financí na pokrytí výdajů spojených se zabezpečením
přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji ve výši 609.356,-Kč.
15. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 30.6.2006 dle předloženého návrhu.
16. Poskytnutí investičního příspěvku TJ SOKOL Tišnov ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci
hřiště v období 2006 – 2007 za podmínky, že TJ SOKOL Tišnov obdrží od JMK na tuto
akci dotaci ve výši 2, 25 mil. Kč a při splnění ostatních podmínek finančního projektu
rekonstrukce hřiště.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 5. 6. 2006.
2. Zprávu o investicích 2006.
3. Zápis č. 04/2006 ze schůze kontrolního výboru ze dne 18.5.2006.
4. Písemnosti Naděždy Müllerové z 17.5. a 29.5.2006 a opatření navržená RM 15.6.2006.
5. Zprávu o kontrole stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního provozu) za měsíc
květen 2006 v Tišnově.

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

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

