Usnesení ze zasedání ZM č. 9/2006 konaného dne 7. prosince 2006
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2007.
3. Přijetí dotace o Ministerstva zemědělství ve výši 36 200,- Kč na výsadbu minimálního
podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
4. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 mil. Kč na výplatu dávek
sociální péče.
5. Přijetí dotace od JMK ve výši 13 500,- Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních
porostů.
6. Přijetí dotace od JMK ve výši 740,- Kč na činnost Sboru dobrovolných hasičů Tišnov.
7. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 30.11.2006 dle předloženého návrhu.
8. Odpuštění splátky za rok 2006 vyplývající z Dohody o úhradě sdružených finančních
prostředků ze dne 16. 5. 2005 Bytovému družstvu Dubina II. se sídlem v Pardubicích ve
výši 256 956,- Kč s tím, že tato částka bude připsána na účet fondu oprav 92 b.j. na ulici
Dlouhá v Tišnově a bude použita pro vyřešení nedostatků v systému vytápění bytových
jednotek.
9. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/36, podle GP nově označených jako parc.
č. 786/93 o výměře 11 m2, parc. č. 786/94 o výměře 22 m2 a parc. č. 786/95 o výměře
6 m2 Společenství vlastníků pro dům čp. 1677, 1678 na ulici Králova v Tišnově za kupní
cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
10. Prodej spoluvlastnického podílu Města Tišnov k pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2033/3
o výměře 303 m2 zbývajícím spoluvlastníkům tohoto pozemku v poměru k výši jejich
stávajících spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2033/3 v k.ú. Tišnov za kupní
cenu ve výši 1,- Kč + úhradu nákladů spojených s prodejem.
11. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/24 podle GP nově označených jako parc.
č. 786/96 o výměře 12 m2, parc. č. 786/97 o výměře 12 m2, parc. č. 786/98 o výměře 6 m2,
parc. 786/99 o výměře 12 m2 a parc. č. 786/100 o výměře 7 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.
12. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Tišnov a Ing. Oldřichem
Břeněm, Ing. Janou Břeňovou, Marií Valouškovou, všichni bytem Brno a MVDr.
Františkou Kuchařovou, bytem Jihlava na odkoupení částí pozemků ve zjednodušené
evidenci - původ Pozemkový katastr parc.č. 1958/1 o výměře cca 250 m2 a parc.č. 1960/1
o výměře cca 250 m2 za kupní cenu 250,- Kč/m2.

-213. Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova ve smyslu přijatých pozměňovacích návrhů a
ruší tím původní Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova ze dne 12. 12. 2002.
14. Jednací řád výborů Zastupitelstva města Tišnova ve smyslu přijatých pozměňovacích
návrhů a ruší tím veškeré původní řády, které upravovaly průběh jednání, hlasování a
ostatní náležitosti související s jednáním výborů.
15. V souladu s Nařízením vlády č.50/2006 Sb., s účinností od 8.11.2006 výši odměn pro
neuvolněné členy zastupitelstva města, a to ve výši navrhované částky dle přílohy zápisu
č.10-1.
16. Ve smyslu ust. § 104, odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní znění), ve znění
pozdějších předpisů svěřuje do působnosti:
- 1. místostarosty Zdeňka Melkese oblast investic, majetku, komunálních služeb a požární
ochrany;
- místostarostky Ing. Zuzany Brzobohaté oblast školství, kultury, sociální a zdravotní;
- místostarosty Mgr. Švábenského oblast dotačních titulů, přípravy a zajištění projektů.
17. Podle § 104, odst. 1, z.č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů určuje k zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci, 1. místostarostu Zdeňka Melkese.
18. S účinností od 1.1.2007, aby místostarostka Ing. Zuzana Brzobohatá byla pro výkon své
funkce uvolněna.
19. Projekt rozšíření městského kamerového dohlížecího systému v Tišnově pro rok 2007
včetně finančního podílu města Tišnova na jeho realizaci.
20. Projekt vybavení skateparku u ZŠ nám. 28. října v Tišnově pro rok 2007 včetně žádosti o
dotaci z Ministerstva vnitra ČR a finančního podílu města Tišnova na jeho realizaci.
21. Návrh zadání změny č. X ÚPN SÚ Tišnov a souhlasí s pokračováním prací na návrhu
změny č. X ÚPN SÚ Tišnov.

ZM zřizuje:
1. Výbor finanční ve složení: předseda Michal Kadlec;
členové: Ing. Michaela Škopíková, Mgr. Silvie Otiepková, Zdeněk Krutek, Bohumír
Šindelář, Ing. Marie Sendlerová, Vladimír Franta, Mgr. Jaroslav Hrdina.
2. Výbor kontrolní ve složení: předseda Helena Randová;
členové: Marek Babák, Ing. Libor Moudrý, Ing. Milan Katolický, Mgr. Zdeňka
Dohnálková;
3. Výbor pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb ve složení:
předseda Mgr. Jaroslav Komprs,
členové: Jitka Kvíčalová, Mgr. Karolína Krátká, Bc. Lenka Sodomková, Ing.
Miroslav Pálka, MVDr. Martin Jůza, Ing. Jaromír Bílý, Zdeněk Pleskač.

-3-

ZM pověřuje:
1. RM v souladu s § 102, odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v případě přijetí dotací
provádět rozpočtová opatření Města Tišnov do 31.12.2006.
2. Starostu města Ing. Františka Svobodu zastupováním města v Dobrovolném svazku obcí
Tišnovsko.
3. Starostu města Ing. Františka Svobodu zastupováním města ve Svazku obcí Vodovodů a
kanalizací Tišnovsko.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 27. 11. 2006.
2. Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2007.
3. Informaci o probíhající obnově katastrálního operátu v k.ú. Tišnov a o změně celkových
výměr parcel ve vlastnictví a spoluvlastnictví Města Tišnov.

ZM ukládá:
1. RM předkládat na zasedání zastupitelstva města program kulturních a společenských akcí,
včetně akcí pořádaných Městskou knihovnou.

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

..…………………………
Zdeněk Melkes
1. místostarosta

