Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2007 konaného dne 18. října 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí účelové dotace od Ministerstva financí ve výši 316 729,-- Kč na úhradu nákladů
souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochraně
dětí.
3. Přijetí účelové dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 436 028,-- Kč na úhradu
nákladů na činnost odborného lesního hospodáře.
4. Přijetí účelové dotace od Ministerstva vnitra ve výši 339 000,-- Kč na rozšíření MKDS
Tišnov – 3. etapa.
5. Přijetí účelové dotace od Ministerstva vnitra ve výši 142 000,-- Kč na vybavení
skateparku v Tišnově.
6. Přijetí účelové dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 25 550,-- Kč na úhradu
zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
7. Přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 129 010,-- Kč na hospodaření v lesích.
8. Rozpočtová opatření č. 14/2007 Města Tišnov k 19.10. 2007 dle předloženého návrhu.
9. Směnu spoluvlastnického podílu Města Tišnov k pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.st. 26/1 o
výměře 448 m2 za pozemky v k.ú. Tišnov parc.č. 1890/49 o výměře 312 m2 a parc.č.
1895/18 o výměře 360 m2 ve vlastnictví RNDr. Kristiana Svobody, bytem Praha a Barbary
Wamprechtshammerové, bytem Vídeň a pozemek v k.ú. Tišnov parc.č. 2585/19 o výměře
401 m2 ve vlastnictví RNDr. Kristiana Svobody, bytem Praha s podmínkou zřízení
věcného břemene práva přístupu a příjezdu na pozemku parc.č.st. 26/1 ve prospěch
vlastníků pozemků parc.č.st. 26/4 a parc.č.st. 26/5 v k.ú. Tišnov.
10. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2015/42 o výměře 53 m2 ve vlastnictví
Jaroslavy Vykypělové, bytem Praha za kupní cenu 100,- Kč/m2.
11. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1772/5 podle GP označené parc.č. 1772/22 o
výměře 195 m2 Oldřichu Mertovi, bytem Předklášteří za kupní cenu 800,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí. Obsahem kupní smlouvy
bude zřízení předkupního práva k pozemku parc.č. 1722/22 pro Město Tišnov.
12. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2267/2 podle GP označené parc.č. 2267/7
o výměře 12 m2 ve vlastnictví společnosti AUTO Tišnov, s.r.o., se sídlem v Tišnově za
kupní cenu 250,- Kč/m2.
13. Pořízení změny č. XI ÚPN SÚ Tišnov v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2007
Sb., kterou se změní funkční využití v příloze č. 1 vymezené plochy v lokalitě Trnec na
rozvojovou plochu pro výrobní aktivity.

14. Dodatek č. 1 k Pravidlům k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem
nebo výměnu bytu ve vlastnictví města Tišnova.
15. Poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250.000,- Kč Sdružení sportovních klubů
Tišnov na provoz sportovní haly.
16. Poskytnutí veřejné finanční podpory ve výši 250.000,- Kč Sokolu Tišnov na provoz
sokolovny.

ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1527/6 o výměře 400 m2 Pavlu Obloukovi,
bytem Kuřim.
2. Prodej části pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 786/3 a parc.č 786/24 o celkové výměře
120 m2 manželům RNDr. Haně Bytešníkové a Michalovi Bytešníkovi, bytem Tišnov
3. Prodej části pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2375/4 a parc.č 2375/14 o celkové výměře
150 m2 Luďkovi Prokopovi, bytem Tišnov.
4. Poskytnutí veřejné finanční podpory Sokolu Tišnov na rekonstrukci kotelny v sokolovně.

ZM revokuje
1. Z důvodu změny vlastníka pozemku usnesení ze zasedání ZM dne 21. 9. 2006 , kde pod
bodem č. 22 schválilo odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov ve zjednodušené evidenci-původ
Pozemkový katastr parc.č. 2015/10 o výměře 53 m2 ve vlastnictví Františky Valenové,
bytem Předklášteří za cenu 70,- Kč/m2.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 9. 10. 2007.
2. Zprávu o investičních akcích 2007.
3. Zápis č. 11 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
19. 9. 2007.
4. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 6/2007 ze dne 4. 9. 2007

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

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

