Usnesení ze zasedání ZM č. 6/2007 konaného dne 6. září 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 20 447 tis. Kč na výplatu
sociálních dávek na péči.
3. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 5 000 tis. Kč na úpravu parteru nám. 28. října
v Tišnově.
4. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 11/2007 k 6. 9. 2007 dle předloženého návrhu.
5. Názvy Chodníček Járy Cimrmana propojující ulici Na Honech s ulicí Družstevní, ulice
Ševcovská propojující ulici Halouzkovu s ulicí Na Loukách a ulice Dřínová nově
vydlážděné pokračování ulice Dřínová.
6. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/2 o výměře 147 m2 manželům Ing.
Michaele Škopíkové a Ing. Janu Škopíkovi, oba bytem Tišnov za kupní cenu ve výši
250,- Kč/m2 včetně studny, jejíž kupní cena byla znaleckým posudkem stanovena částkou
ve výši 2 330,- Kč + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
7. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1960 o výměře 17 m2, parc. č. st. 1961 o
výměře 17 m2, parc. č. 2689 o výměře 17 m2, parc. č.1601/4 o výměře 1 770 m2, parc. č.
1601/5 o výměře 676 m2, parc. č. 1601/67 o výměře 443 m2, parc. č. 1601/68 o výměře
436 m2, parc. 1601/93 o výměře 40 m2, parc. č. 1601/97 o výměře 57 m2, parc. č.
1601/100 o výměře 4 640 m2 a parc. č. 1601/102 o výměře 375 m2 ve vlastnictví Ing. Leo
Bittmanna, bytem Kročehlavy za kupní cenu ve výši 459 400,- Kč.
8. Odpověď Krajské radě Svazu důchodců ČR pro Jihomoravský kraj dle předloženého
návrhu.
9. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2007, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška města Tišnova č. 18 z roku 1994.
10. Jmenování Ing. Marcely Dvořákové členem Výboru pro komunitní plánování sociálních
služeb.
11. Jmenování Ing. Miloslava Ondráčka členem Výboru kontrolního.
12. Uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností mezi Městem Tišnov a Svazkem
vodovodů a kanalizací Tišnovsko dle předloženého znění.
13. Uzavření Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku č. 10/2007 ve výši 1,8 mil. Kč
mezi Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko a Městem Tišnov na výstavbu
kanalizace a vodovodu v ulici Formánkova v Tišnově dle předloženého znění.
14. Uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání kupní ceny z kupní smlouvy ze dne
29. 4. 2007 a převzetí závazku se společností „Hony za Kukýrnou, spol. s r.o.“ dle
předloženého návrhu s termínem do 31. 12. 2007.
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ZM neschvaluje:
1. Prodej bytových jednotek v domech čp. 910 na ulici Kostelní a čp. 911 na nám. Míru
v Tišnově.
2. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2493/45 o výměře 2 685 m2 ve vlastnictví
Ludmily Maškové, bytem Brno.
3. Nabídku společnosti A&CE Global Finance, a.s., se sídlem v Brně, na odkup prioritních
akcií České spořitelny, a.s.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 27. 8. 2007.
2. Zprávu o hospodaření Města Tišnov k 30. 6. 2007.
3. Zprávu o stavu pohledávek Města Tišnov k 30. 6. 2007.
4. Zprávu o likvidaci odpadů za ½ roku 2007.
5. Informaci o změně výměry pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1802/7 na ulici Hornická
v Tišnově.
6. Vyhodnocení kamerového systému za I. pololetí roku 2007.
7. Žádost pana Františka Ondrůška o souhlas se zřízením herny při baru a diskotéce Key
West na adrese Tišnov, Brněnská čp. 154 a sděluje žadateli, že v současné době ve městě
Tišnově není v platnosti žádná obecně závazná vyhláška, která by upravovala provoz
výherních hracích přístrojů.
8. Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro přípravu Koncepce sportu a sportovních zařízení
ve městě Tišnově.
9. Zápis č. 5/2007 ze schůze Výboru kontrolního ze dne 17. 7. 2007.
10. Zápis č. 7 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
20. 6. 2007.
11. Zápis č. 8 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
1. 8. 2007.
12. Zápis č. 9 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
15. 8. 2007.
13. Ukončení členství Ing. Jaromíra Bílého ve Výboru pro Komunitní plánování sociálních
služeb.
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15. Zápis č. 5/2007 ze schůze Výboru finančního ze dne 29. 8. 2007.

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

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

