Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2007 konaného dne 1. února 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočet Města Tišnov na rok 2007 dle předloženého návrhu.
3. Rozpočtový výhled na období 2008 – 2012 dle předloženého návrhu.
4. Předložený návrh rozpočtových opatření města Tišnov k 31.1. 2007 dle přílohy
3-1, 3-2.
5. Prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 114/1 podle GP nově označenou parc.
č. 114/4 o výměře 191 m2 manželům Věře a Stanislavu Girszewským, bytem Hajánky za
kupní cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí.
6. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Tišnov a Marií Reimerovou,
bytem Veverská Bítýška na odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2255/4
o výměře cca 50 m2 za kupní cenu 70,- Kč/m2.
7. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 664/1 o výměře 601 m2 ve vlastnictví Jana
Chrástka a Marie Chrástkové, oba bytem v Tišnově za kupní cenu 260,- Kč/m2.
8. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu.
9. Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu
bytu ve vlastnictví města Tišnova.
10. Jmenování paní Ludmily Cvrkalové, Emílie Krčmové a Lenky Vlasákové členy výboru
pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb.
11. V souladu s nařízením vlády 614/2006 Sb. výši odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva města Tišnova dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2007.
12. Jmenování Jana Schneidera členem finančního výboru.

ZM bere na vědomí:
1. Námitky člena zastupitelstva města Jana Schneidera proti zápisu za zasedání
zastupitelstva města Tišnov konaného dne 7. 12. 2006.
2. Zprávu o činnosti RM do 23. 1. 2007.
3. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2006.
4. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2006.

- 2 5. Předloženou zprávu o investičních akcích.
6. Odstoupení Diecézní charity Brno od odkoupení nemovitosti bývalé kotelny K 16 na ulici
Osvobození v Tišnově s parc. č. st. 1586.
7. Zprávu o zavádění komunitního plánování ve městě Tišnově.
8. Zápis č. 1/2007 ze schůze finančního výboru ze dne 24. 1. 2007.
9. Zápis č. 1/2007 ze schůze kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2007.

ZM ukládá tajemníkovi:
- dodržovat formální náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva stanovené zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků a dále platným jednacím
řádem zastupitelstva města.
- opravit číslo zápisu z ustavujícího zasedání z č. 1/2006 na č. 8/2006 a další zápis
z 7. 12. 2006 ponechat č. 9/2006 a dále číslovat dle zvyklostí.
- opravit zápis ze zasedání zastupitelstva města Tišnova konaného dne 7. 12. 2006 dle
předloženého návrhu.

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

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

