Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2006 konaného dne 12. října 2006
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s manželi Annou a Zdeňkem
Bikárovými, bytem Tišnov dle předloženého návrhu.
3. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 786/3, podle GP označené jako díl „a“
o výměře 130 m2 a části parc.č. 786/24, podle GP označené jako díl „b“ o výměře 57 m2
manželům RNDr. Haně Bytešníkové a Michalu Bytešníkovi, bytem Tišnov za kupní cenu
250,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
4. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.st. 1004/2 o výměře 92 m2 Oldřichu Mertovi, bytem
Předklášteří za kupní cenu ve výši 800,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a
daně z převodu nemovitostí.
5. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 193 o výměře 148 m2, parc.č. 194 o výměře
1.646 m2 a části pozemku parc.č. 192 podle GP nově označené jako parc.č. 192/2 o výměře
453 m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti v Tišnově za kupní cenu ve výši
266.960,- Kč.
6. Dofinancování projektu „Park pod kostelem“, a to do výše 2,56 mil. Kč, která představuje
20 % z celkové ceny projektu v případě, že bude získán grant od nadace Proměny. Celková
částka na realizaci projektu se odhaduje na 12,8 mil. Kč.
7. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného
lesního hospodáře výši 418 630,- Kč.
8. Poskytnutí příspěvku ve výší 500 tis. Kč Římskokatolické farnosti v Tišnově na opravu
kostela a úpravy areálu fary sousedící s budoucím parkem.
9. Rozpočtová opatření Města Tišnova k 31. 10. 2006 dle předloženého návrhu.
10. Zrušení organizační složky Penzion a Pečovatelská služba ke dni 31. 12. 2006.
11. Zřízení organizační složky Centrum sociálních služeb Tišnov od 1. 1. 2007 a její
zřizovací listinu.
12. Prohlášení o spolufinancování projektu Rekonstrukce Müllerova domu, Jungmannova 80
v Tišnově ve výši 15 % oprávněných nákladů, tj. 55 080,- EUR (1 569 863,- Kč).
Zbývající část, tj. 85 % nákladů bude hrazeno z Finančních mechanismů EHP/Norska.

ZM revokuje:
1. Usnesení ze zasedání ZM konaného dne 21. 9. 2006, kde pod bodem č. 17 Zastupitelstvo
města schválilo Prohlášení o spolufinancování projektu Rekonstrukce Müllerova domu,
Jungmannova 80 v Tišnově ve výši 15 % oprávněných nákladů, tj. ve výši 52 502,- EUR

- 2 (1 496 362,- Kč). Zbývající část, tj. 85 % nákladů bude hrazeno z Finančních
mechanismů EHP/Norska.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o investicích roku 2006 vypracovanou k datu 4. 10. 2006.
2. Písemnost Naděždy Müllerové z 17. 8. 2006 s tím, že setrvává na svých předchozích
usneseních.

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

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

