Usnesení ze zasedání ZM č. 6/2006 konaného dne 21. září 2006
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Název nové cyklostezky Tišnov - Železné „Cyklostezka Ivo Medka“.
3. Pořízení změny č. X územního plánu sídelního útvaru Tišnov, spočívající ve změně trasy
přeložky silnice II/385 Čebín – Hradčany na k. ú. Tišnov.
4. Přijetí dotace ve výši 5 500,- tis. Kč na výplatu sociálních dávek.
5. Přijetí dotace z MVČR ve výši 700,0 tis. Kč na kamerový systém.
6. Přijetí dotace z MFČR ve výši 175,0 tis. Kč na komunální volby.
7. Poskytnutí příspěvku Městskému kulturnímu středisku ve výši 100 tis. Kč na zhotovení
DVD pro TTV.
8. Poskytnutí příspěvku DDM ve výši 60 tis. Kč na zabezpečení objektu DDM a náhradu
zcizeného majetku.
9. Poskytnutí příspěvku SSK ve výši 230 tis. Kč na činnost.
10. Poskytnutí příspěvku TJ Sokol ve výši 220 tis. Kč na činnost.
11. Rozpočtová opatření města Tišnov k 30.9.2006 dle předloženého návrhu.
12. Odpis neuhrazených pohledávek dle předloženého návrhu.
13. Rozpočtové provizorium města Tišnov k 31.3.2007 dle předloženého návrhu
14. Uzavření dohody o narovnání kupní ceny z kupní smlouvy ze dne 29.4.2002 a převzetí
závazku dle předloženého návrhu.
15. Uzavření Dohody o ukončení spolupráce dle smlouvy o sdružení, zajištění závazků a
budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 9.2.1999, ve znění dodatků č. 1 až 8 dle
předloženého návrhu.
16. Uzavření Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Městem Tišnov a společností Němec Jiří
stavitel s.r.o. dle předloženého
17. Prodej bytu č. 1633-5 na ul. Květnická v Tišnově nejvyšší nabídce tj. Lubošovi Řádkovi,
bytem Nedvědice, za cenu 682.000,- 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. Miluše Slámečková, Olší
3. Jiří Doležel, Brno

-24.
5.
6.
7.
8.

Martin Boček, Oulehla
Andrea a Roman Špačkovi, Tišnov
Romana Krejčí, Unín
Josef Vrška, Tišnov
Dušan Šarkőzy, Tišnov.

18. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy mezi Městem Tišnov a manžely
Ing. Petrem Blažkem a Mgr. Miloslavou Blažkovou dle předloženého návrhu.
19. Prodej movité části rozvodného plynárenského zařízení STL plynovodu ul. Hradčanská,
Olbrachtova i s příslušenstvím, Jihomoravské plynárenské, a.s., se sídlem v Brně za kupní
cenu 175.000,- Kč.
20. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 786/24 podle GP nově označených jako
parc.č. 786/91 o výměře 12 m2 a parc.č. 786/92 o výměře 6 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.
21. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 786/36 podle GP nově označených jako
parc.č. 786/80 o výměře 11 m2, parc.č. 786/81 o výměře 6 m2 a parc.č. 786/82 o výměře
6 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.
22. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový katastr
parc.č. 2015/10 o výměře 53 m2 ve vlastnictví Františky Valenové, bytem Předklášteří za
cenu 70,- Kč/m2.
23. Prohlášení o spolufinancování projektu Rekonstrukce Müllerova domu, Jungmannova 80
v Tišnově ve výši 15 % oprávněných nákladů, tj. ve výši 52 502,- EUR (1 496 362,- Kč).
Zbývající část, tj. 85 % nákladů bude hrazeno z Finančních mechanismů EHP/Norska.
24. Finanční spoluúčast města na výstavbě centrální kotelny K56 k zajištění zásobování
teplem lokality Hony za Kukýrnou ve finančním objemu cca 5 - 5,5 mil. Kč.
25. Přistoupení města Tišnov k závazku č. 3833/06/5248 definovaného smlouvou o úvěru
č. 3831/06/5248 uzavřenou mezi ČSOB a.s. a TEPLO-T s.r.o. ve výši 4.800.000,-Kč
k zainvestování rozvodů tepla.
26. Uzavření Dohody o přistoupení k závazku č. 3833/06/5248 dle předloženého návrhu.
27. Za člena dozorčí rady veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení Ing.
Františka Svobodu, starostu města Tišnova.
28. Uzavření Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany mezi Městem Tišnov a
Obcí Bukovice dle předloženého návrhu
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ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 13. 9. 2006.
2. Zprávu o plnění rozpočtu města Tišnova k 30. 6. 2006.
3. Zprávu o pohledávkách města Tišnov k 30.6. 2006.
4. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Tišnov ve zjednodušené evidenci-původ Pozemkový
katastr parc.č. 1807/1 o výměře 55 m2 a parc.č. 1808/102 o výměře 15 m2 manželům
MUDr. Sylvii Chocholaté a Mgr. Markovi Chocholatému, bytem Brno.
5. Zprávu o přípravě voleb a zásadách volební kampaně v Tišnově.

ZM revokuje
1. Usnesení ze zasedání ZM konaného dne 8. 12. 2005, kde pod bodem č. 14 Zastupitelstvo
města schválilo prodej části pozemku v k.ú. Holasice u Veverské Bítýšky p.č. 227 podle
GP nově označenou jako p.č. 227/2 o výměře 99 m2 Barboře Piskové, bytem Lažánky za
cenu 20,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.

ZM ukládá
1. Starostovi města Ing. Františku Svobodovi prohlášením o uznání vlastnického práva
formou notářského zápisu uznat vlastnické právo Obce Heroltice k pozemkům
v k.ú. Holasice u Veverské Bítýšky parc.č. 225 o výměře 2.518 m 2, parc.č. 226 o výměře
762 m2, parc.č. 227 o výměře 2.287 m2 a parc.č. 228 o výměře 338 m2.
Úkol: Starosta města
2. Vedení města jednat s manželi MUDr. Sylvii Chocholatou a Mgr. Markem Chocholatým,
bytem Brno o majetkovém vypořádání v uvedené lokalitě .
Úkol: Vedení města
Termín: 31.5.2007

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

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

