Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2006 konaného dne 3. srpna 2006
ZM schvaluje:
1.

Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.

2. Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Tišnov a
Diecézní charitou Brno dle předloženého návrhu.
3. Prodej bytu č. 996 – 14 na ulici Halasova v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. Alici Filipi,
bytem Kuřim, za cenu 605 555,- 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:
2. Josef Juračka, Braníškov,
3. Ludmila a Antonín Smutní, Prosatín.
4. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: části parc. č. 2648/1, podle GP nově označené jako parc. č.
2648/7 o výměře 2 m2, části parc. č. 2647, podle GP označené jako díl „b“ o výměře 35 m2
a části parc. č. 463/5, podle GP označené jako díl „a“ o výměře 32 m2 ve vlastnictví Města
Tišnov za části parc. č. 2400/20, podle GP nově označené jako parc. č. 2400/22 o výměře
332 m2 a parc. č. 2400/23 o výměře 41 m2 ve vlastnictví Českých drah, a.s. se sídlem
v Praze s tím, že na nově vzniklém pozemku parc. č. 2400/22 bude zřízeno věcné břemeno
vedení drážního kabelu ve prospěch Českých drah, a.s. se sídlem v Praze. Rozdíl ve
výměře doplatí Město Tišnov částkou ve výši 16 700,- Kč.
5. Přijetí dotace z rozpočtu JMK na podporu a zkvalitnění turistických informačních center
v Jihomoravském kraji ve výši 68 690,- Kč.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu a zkvalitnění turistických
informačních center v Jihomoravském kraji.
7. Přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na úhradu nákladů na kosení v VKP
Sychrák – Kolbábka ve výši 7 500,- Kč.
8. Přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí na ošetření aleje památných stromů na
ulici Brněnská ve výši 45 666,- Kč.
9. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství na úhradu nákladů na činnost od lesního
hospodáře ve výši 418 301,- Kč.
10. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 31.7.2006 dle předloženého návrhu.
11. Pavla Kozelku, bytem Tišnov do funkce přísedícího Okresního soudu Brno – venkov na
funkční období let 2006 – 2010.
12. Janu Beránkovou, bytem Tišnov do funkce přísedící Okresního soudu Brno – venkov na
funkční období let 2006 – 2010.

- 2 13. Územní energetickou koncepci města Tišnova zpracovanou Krajskou energetickou
agenturou, s.r.o., Brno.
14. Odstoupení od smlouvy o dotaci z prostředků JMK.
15. Poskytnutí finančního příspěvku na činnost Sdružením dobrovolných hasičů v obcích
Tišnov, Železné a Lomnička, každému ve výši 4 tis. Kč.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 25. 7. 2006.
2. Zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Tišnov o vyhodnocení účelnosti Městského
kamerového dohlížecího systému v Tišnově za I. pololetí 2006.
3. Zprávu o likvidaci odpadů za ½ roku 2006.
4. Sdělení Policie ČR o kontrole dodržování stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního
provozu) za měsíc červen 2006.

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

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

