Usnesení ze zasedání ZM č. 4 /2007 konaného dne 14. června 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace a uzavření smlouvy č. OŠ/98/07 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Oprava sociálního zařízení koupaliště Tišnov“
ve výši 172 000,- Kč.
3. Dofinancování projektu „Oprava sociálního zařízení koupaliště Tišnov“ z vlastních
prostředků města.
4. Bezúplatný převod pozemků v Tišnově: parc. č. st. 1991 o výměře 71 m2, parc. 1992
o výměře 15 m2, parc. č. st. 1993 o výměře 17 m2 a parc. č. 1512/7 o výměře 1 606 m2
včetně objektů, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí, ve vlastnictví
Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze do vlastnictví Města Tišnov.
5. Směnu částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc.č. 1808/11 o výměře cca 52 m2 a části
parc.č. 1808/18 o výměře cca 36 m2 ve vlastnictví manželů Mgr. Marka Chocholatého a
MUDr. Sylvie Chocholaté za část pozemku parc.č. 1811/20 o výměře cca 6 m2 ve
vlastnictví Města Tišnov. Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků doplatí Město
Tišnov částkou ve výši 5 740,- Kč, tj. 709,- Kč/m2.
6. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 653 o výměře 1 645 m2 ve vlastnictví Boženy
Kovářové, bytem Tišnov za kupní cenu 250,- Kč/m2.
7. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/30 podle GP označených parc. č. 786/112
o výměře 12 m2, parc. č. 786/113 o výměře 11 m2, parc. č. 786/114 o výměře 7 m2, parc. č.
786/115 o výměře 1 m2 a parc. č. 786/116 o výměře 5 m2 Společenství vlastníků pro dům
čp. 1635, 1636, 1637 na ulici Květnická v Tišnově za kupní cenu 70,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
8. Odkoupení části pozemku parc. č. 2466/276 podle GP označené parc. č. 2466/399 o
výměře 222 m2 ve vlastnictví Oldřicha Svobody, Ing. Igora Vlacha, oba bytem Brno a
Marie Stonáčkové, bytem Alexovice za kupní cenu 300,- Kč/m2.
9. Odkoupení pozemku parc. č. 246/401 o výměře 63 m2 ve vlastnictví společnosti Němec
Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně za kupní cenu 250,- Kč/m2.
10. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov: parc. č. 786/58 o výměře 137 m2 a části parc. č.
784/6 o výměře 964 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Marie Němcových, oba bytem
Tišnov za kupní cenu 250,- Kč/m2.
11. Bezúplatný převod nově vybudované místní komunikace umístěné na pozemcích parc.
č. 784/6, parc. č. 786/58 a části parc. č. 784/10 včetně jejího odvodnění, kanalizace (bez
domovních přípojek), vodovodního řadu a veřejného osvětlení ve vlastnictví manželů
Jiřího a Marie Němcových do vlastnictví Města Tišnov.
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784/13 o výměře 18 m2 ve vlastnictví manželů Zdeňka a Věry Jílkových, oba bytem
Tišnov za kupní cenu 250,- Kč/m2.
13. Odpověď manželům Balášovým ohledně jejich žádosti o pomoc při vyhledávání
pozemku pro stavbu nízkoenergetického rodinného domku.
14. Přijetí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu příspěvků na péči podle
zákona ve výši 6 926,3 tis. Kč.
15. Přijetí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb ve
výši 420 tis. Kč.
16. Přijetí dotace Ministerstva zemědělství na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
ve výši 1,2 tis. Kč.
17. Přijetí dotace Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 75 tis. Kč.
18. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 8/2007 ke dni 14. 6. 2007 dle předloženého návrhu.
19. Základní osnovu Koncepce sportu a sportovních zařízení ve městě Tišnově dle
přílohy č. 1
20. Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem.
21. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s partnerem za účelem realizace projektu
„Zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“.
22. Odmítnutí nabídky společnosti A&CE Global Finance, a.s. na odkup akcií České
spořitelny a.s.

RM revokuje:
1. Z důvodu změny vlastníka usnesení ze zasedání ZM dne 12. 5. 2005, kde pod bodem č. 7
schválilo bezúplatný převod pozemků v Tišnově: parc. č. st. 1991 o výměře 71 m2, parc.
č.1992 o výměře 15 m2, parc. č. st. 1993 o výměře 17 m2 a parc. č. 1512/7 o výměře
1 595 m2 ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Fyziologický ústav AV ČR do
vlastnictví Města Tišnov.

ZM zřizuje:
1. V souladu se zněním čl. 13 Jednacího řádu ZM pracovní skupinu pro přípravu Koncepce
sportu a sportovních zařízení ve městě Tišnově ve složení dle přílohy č. 2.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 5. 6. 2007.
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3. Dopis manželů Balášových ohledně žádosti o pomoc při hledávání pozemku pro stavbu
nízkoenergetického rodinného domku.
4. Zápis ze schůze výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne 23. 5. 2007.
5. Zápis ze schůze kontrolního výboru ze dne 5. 6. 2007.
6. Zápis ze schůze finančního výboru ze dne 30. 5. 2007.

ZM ukládá:
1. RM zpracovat návrh na zrušení vyhlášky č. 18 ze dne 22. září 1994 o vytvoření a použití
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Tišnova.
Úkol: Rada města
Termín: do příštího zasedání ZM
2. RM prověřit možnosti reklamačního řízení protihlukové úpravy přístavby tělocvičny
u ZŠ Smíškova.
Úkol: Rada města
Termín: do konce září 2007

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

..…………………………
Ing. Zuzana Brzobohatá
místostarostka

