Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2007 konaného
dne 26. července 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Poskytnutí investičního příspěvku TJ SOKOL Tišnov ve výši 500 tis. Kč v roce 2007 a
500 tis. Kč v roce 2008na rekonstrukci hřiště u sokolovny.
3. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 316 730,- Kč na úhradu nákladů souvisejících
se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
4. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 436 105,- Kč na činnost odborného
lesního hospodáře.
5. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 10/2007 ke dni 26. 7. 2007 dle předloženého návrhu.
6. Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obcím na
podporu komunitního plánování v oblasti sociálních služeb ve výši 68 tis. Kč dle
předloženého návrhu.
7. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní a směnné smlouvy mezi Městem Tišnov a
Oldřichem Bednářem, bytem Jamné, Zbyňkem Bednářem, bytem Černá Hora a Marií
Bednářovou, bytem Jamné ohledně budoucí směny částí pozemků: části parc. č. 95/1 o
výměře cca 13 m2, části parc. č. 96/1 o výměře cca 56 m2, části parc. č. 98/1 o výměře cca
618 m2, části parc. č. 98/2 o výměře cca 126 m2 a části parc. č. 172 o výměře cca 25 m2,
vše v k.ú. Jamné u Tišnova ve vlastnictví Oldřicha a Zbyňka Bednářových, části parc. č.
149/1 v k.ú. Jamné u Tišnova o výměře cca 140 m2 ve vlastnictví Marie Bednářové a části
parc. č. 147/1 v k.ú. Jamné u Tišnova o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví Marie Bednářové
a Oldřicha Bednáře za pozemky parc. č. 994 o výměře 118 m2, parc. č. 903 o výměře
281 m2 a část parc. č. 914 o výměře cca 638 m2, vše v k.ú. Hájek u Tišnova ve vlastnictví
Města Tišnov. Výměry směňovaných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP.
8. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy mezi Městem Tišnov a Lubošem
Navrátilem, bytem Jamné ohledně budoucí směny částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova:
část parc. č. 170/1 o výměře cca 7 m2 a část parc. č. 531 o výměře cca 2 m2 ve vlastnictví
Luboše Navrátila, bytem Jamné za část. parc. č. 67 o výměře cca 9 m2 ve vlastnictví Města
Tišnov. Výměry směňovaných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP.
9. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a Jiřím a
Boženou Martínkovými, oba bytem Tišnov na odkoupení částí pozemků v k.ú. Jamné u
Tišnova parc. č. 170/2 o výměře cca 20 m2, parc. č. 170/4 o výměře cca á m2, parc. č. 525
o výměře cca 27 m2 a parc. č. 526 o výměře cca 5 m2 za kupní cenu 30,- Kč/m2. Výměry
odkupovaných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení GP.

- 2 10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov s Marií a
Marií Novotnými, obě bytem Jamné na odkoupení části pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova
parc. č. 532 o výměře cca 20 m2 za kupní cenu 30,- Kč/m2. Výměra odkupované části
pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP.
11. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem
Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem v Tišnov na převod části
pozemku parc. č. 99 o výměře cca 35 m2 v k.ú. Jamné u Tišnova do vlastnictví Města
Tišnov. Výměra převáděné části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP.
12. Směnu pozemků v k.ú. Tišnov: parc. č. 2466/212 o výměře 5 m2, parc. č. 2466/213 o
výměře 4 m2, parc. č. 2466/214 o výměře 3 m2 a parc. č. 2466/402 o výměře 20 m2 ve
vlastnictví Města Tišnov za část pozemku parc. č. 2466/43, podle GP označenou parc. č.
2466/216 o výměře 33 m2 ve vlastnictví Ing. Pavla Straky a Bc. Pavly Strakové, oba
bytem Tišnov.
13. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov: částí parc. č. 2466/283 podle GP nově označených
parc. č. 2466/422 o výměře 57 m2 a parc. č. 2466/424 o výměře 60m2, části parc. č.
2466/393 podle GP nově označené parc. č. 2466/426 o výměře 40 m2 a části parc. č.
2466/272 podle GPnově označené parc. č. 2466/421 o výměře 10 m2 společnosti Němec
Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši 450,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí.

ZM revokuje:
1. Usnesení ze zasedání ZM dne 15. 6. 2006, kde pod bodem č. 15 schválilo poskytnutí
investičního příspěvku TJ SOKOL Tišnov ve výši 1 mil. Kč na rekonstrukci hřiště
v období 2006 – 2007 za podmínky, že TJ SOKOL Tišnov obdrží od JMK na tuto akci
dotaci ve výši 2,25 mil. Kč a při splnění ostatních podmínek finančního projektu
rekonstrukce hřiště.

…………………………
Ing. František Svoboda
starosta města Tišnova
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Zdeněk Melkes
1. místostarosta

