Usnesení ze zasedání ZM č. 3 /2007 konaného dne 26. dubna 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Předložený návrh rozpočtových opatření Města Tišnov č. 4/2007 k 30. 4. 2007.
3. Prodej pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova parc. č. 66/18 o výměře 380 m2 Luďku Kročovi,
bytem Pejškov za kupní cenu 20,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
4. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: pozemky parc.č. 2332/1 o výměře 226 m2 a parc.č.
2466/236 o výměře 18 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za pozemky parc.č. 2466/157
o výměře 220 m2 a parc.č. 2466/72 o výměře 36 m2 ve vlastnictví společnosti “HONY ZA
KUKÝRNOU“, spol. s r.o., se sídlem v Tišnově. Rozdíl ve výměře doplatí Město Tišnov
částkou ve výši 3.000,- Kč, tj. 250,- Kč/m2.
5. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/172 o výměře 176 m2, parc.č.
2466/198 o výměře 350 m2, parc.č. 2466/199 o výměře 374 m2, parc.č. 2466/200 o výměře
157 m2 a parc.č. 2466/258 o výměře 177 m2 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel
s.r.o., se sídlem v Brně za kupní cenu rovnající se nabývací ceně výše uvedených
pozemků + náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí.
6. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/196 o výměře 62 m2 , parc.č.
2466/271 o výměře 28 m2 a parc.č. 2466/274 o výměře 167 m2 ve vlastnictví Jiřího
Němce, bytem Tišnov za kupní cenu rovnající se nabývací ceně výše uvedených pozemků
+ náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí.
7. Odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/291 o výměře 174 m2 ve vlastnictví
manželů Jiřího Němce a Marie Němcové, oba bytem Tišnov za kupní cenu rovnající se
nabývací ceně výše uvedených pozemků + náklady spojené s převodem včetně daně
z převodu nemovitostí.
8. Poskytnutí veřejné finanční podpory občanskému sdružení SCAN na projekt primární
prevence pro Tišnovsko ve výši 70 000,- Kč.
9. Doplnění užšího výběru žadatelů o byt na I. pololetí roku 2007 dle předloženého návrhu.
10. Názvy na pojmenování ulic v lokalitě Hony za Kukýrnou v Tišnově:
- Čimperecká II
Formánkova
- Čimperecká III
Marie Pavlíkové
11. Osnovu Koncepce rozvoje školství v Tišnově dle přílohy č. 1.
12. Ustavení pracovní skupiny pro zpracování Koncepce rozvoje školství v Tišnově dle
jednacího řádu MěZ dle přílohy č. 2.
13. Základní listinu projektu – Komunitní plánování sociálních služeb v Tišnově.

- 2 14. Poskytnutí veřejné finanční podpory občanskému sdružení ECEAT jako kofinancování
projektu „Příprava produktů cestovního ruchu Tišnovska a jejich marketing ve výši
239 000,- Kč.
15. Rozdělení dotací na sport v roce 2007 v jednotlivých částkách nad 50 000,- Kč dle návrhu
sportovní komise.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 488 o výměře 275 m2 Antonínu Beranovi, bytem
Předklášteří.
2. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1772/5 o výměře cca 180 m2 Boženě
Vojancové, bytem Drásov.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 19. 4. 2007.
2. Zprávu o hospodaření s lesy za rok 2006.
3. Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami.
4. Zápis č. 3/2007 ze schůze finančního výboru ze dne 25. 4. 2007.
5. Přehled plnění rozpočtu Města Tišnov k 31. 3. 2007.
6. Závěrečnou zprávu z projektu průzkumu užívání alkoholových a nealkoholových drog
mezi mládeží 2006.
7. Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2006.
8. Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OO PČR Tišnov za rok 2006.
9. Zápis č. 3 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb konané dne
19. 3. 2007.
10. Zápis č. 4 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb konané dne
18. 4. 2007.
11. Zápis čís. 3/2007 ze schůze kontrolního výboru ze dne 17. 4. 2007.
12. Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole na kompletnost a aktuálnost uzavřených
smluv mezi Městem Tišnov a Technickými službami Tišnov, spol. s r.o.; SITOU CZ a.s.;
SITOU CZ Group.
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ZM ukládá:
1. RM připravit časový harmonogram sestavení rozpočtu na rok 2008.
Úkol: Rada města
Termín: do 14. 6. 2006

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

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

