Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2007 konaného dne 29. listopadu 2007
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Žádost TJ SOKOL Tišnov o prodloužení lhůty pro čerpání investičního příspěvku na
rekonstrukci hřiště u sokolovny do 30. 6. 2008.
3. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 000,- Kč na vybudování
dětského hřiště na ulici Dlouhá v Tišnově.
4. Přijetí dotace o Ministerstva financí ve výši 50 000,- Kč pro zabezpečení technických
podmínek provozovatelů kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.
5. Přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30 592,- Kč na činnost Sboru
dobrovolných hasičů.
6. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 302 000,- tis. Kč na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám.
7. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 400 000,- Kč na
poskytování sociálních služeb.
8. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investičního příspěvku č. 4/2007 ve výši
216 000,- Kč uzavřený mezi Městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko.
9. Snížení příspěvku na provoz v roce 2007 pro ZŠ 28. října o 300 000,- Kč a pro ZŠ
Smíškova o 200 000,- Kč z důvodu nižší spotřeby tepla.
10. Přijetí dotace od Úřadu práce ve výši 175 000,- Kč na aktivní politiku zaměstnanosti –
veřejné prospěšné práce.
11. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 16/2007 ke dni 30. 11. 2007 dle předloženého
návrhu.
12. Poskytnutí finančního příspěvku Poradně pro rodinu, manželství a dítě, okres Brnovenkov, příspěvkové organizaci se sídlem Opuštěná 9/4, Brno, jejímž zřizovatelem je
město Šlapanice ve výši 42 553,- Kč. Současně ZM schvaluje smlouvu mezi Městem
Tišnov a Poradnou pro rodinu, manželství a dítě na poskytnutí výše uvedeného příspěvku
dle předloženého návrhu.
13. Poskytnutí příspěvku Obci Štěpánovice ve výši 100 000,- Kč na projektovou
dokumentaci pro územní řízení akce cyklostezka Tišnov – Štěpánovice.
14. Plán práce RM a ZM na rok 2008.
15. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení pozemků,
komunikací a veřejného osvětlení po jejich realizaci v ulici Marie Pavlíkové, uzavření
mezi Městem Tišnov a společností Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně dle
předloženého návrhu.
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17. Rozpočtový výhled města Tišnova na období let 2009 – 2013.
18. Plán investičních akcí města Tišnova na rok 2008.
19. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí 2008.
20. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Růženou Pavlíčkovou,
bytem Tišnov, po měsíční splátce 1000,- Kč počínaje měsícem prosincem 2007.
21. Směnu částí pozemků v k. ú. Tišnov: část parc. č. 658/1 o výměře 169 m2 ve vlastnictví
Jitky Rašovské, bytem Tišnov za část parc. č. 653 o výměře 169 m2 ve vlastnictví Města
Tišnov.
22. Směnu částí pozemků v k. ú. Tišnov: část parc. č. 659/1 o výměře 299 m2 ve vlastnictví
manželů Jana a Věry Pokorných, bytem Železné za část parc. č. 653 o výměře cca 299 m2
ve vlastnictví Města Tišnov.
23. Směnu částí pozemků v k. ú. Tišnov: část parc. č. 658/2 o výměře 100 m2 ve vlastnictví
Pavla Prose, bytem Tišnov za část parc. č. 653 o výměře 258 m2 ve vlastnictví Města
Tišnov. Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků doplatí kupující částkou ve výši
39 500,- Kč, tj. 250 Kč/m2. (250,- Kč/m2 je kupní cena, za kterou Město Tišnov pozemek
parc. č. 653 v letošním roce nabylo do svého vlastnictví).
24. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1556/1 o výměře 67 m2 Ing. Romanu Nagyovi,
bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem
a daně z převodu nemovitostí.
25. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/223 o výměře 22 m2, parc. č. 2466/227 o
výměře 11 m2, parc. č. 2466/431 o výměře 2 000 m2, parc. č. 2466/424 o výměře 19 m2 a
parc. č. 2466/434 o výměře 4 m2 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o.,
se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši 921 088,- Kč.
26. Odkoupení části pozemku parc. č. 2466/268 podle GP nově označené 2466/432 o výměře
197 m2 a pozemek parc. č. 2466/396 o výměře 26 m2 ve vlastnictví Jiřího a Marie
Němcových, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 104 384,- Kč.
27. Odkoupení části pozemku parc. č. 2466/274 podle GP nově označené parc. č. 2466/433 o
výměře 363 m2 ve vlastnictví Jiřího Němce, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši
162 624,- Kč.
28. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 662/2 o výměře 562 m2 ve vlastnictví
Dobromily Quittové a Marie Schwarzerové, obě bytem Tišnov za kupní cenu ve výši
300,- Kč/m2.
29. Podmínky odkoupení pozemku parc. č. 662/2 v k.ú. Tišnov:
- Kupující Město Tišnov se zavazuje využít pozemek parc. č. 662/2 nebo jeho část pro

- 3 účely výstavby zdroje na výrobu tepla s tím, že výstavba tohoto zdroje bude zahájena
nejpozději do 31. 12. 2015.
- Pro případ nesplnění závazku Města Tišnov, uvedeného v předchozím odstavci,
sjednávají smluvní strany právo prodávajících odstoupit od této kupní smlouvy.
Odstoupením od smlouvy se tato ruší v celém rozsahu.
- Pro případ následného prodeje pozemku parc. č. 662/2 nebo jeho části do vlastnictví
jiného subjektu, zavazuje se Město Tišnov zaplatit prodávajícím Dobromile Quittové a
Marii Schwarzerové případný rozdíl mezi kupní cenou stanovenou ve výši 300,- Kč/m2
a kupní cenou, za kterou bude budoucí prodej realizován.
30. Prodej části pozemku v k.ú. Pejškov u Tišnova, parc. č. 166/4 o výměře 1 822 m2
společnosti SILLY, a.s., se sídlem ve Vohančicích za kupní cenu 35,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí. V kupní smlouvě bude
zřízeno předkupní právo Města Tišnov k pozemku parc. č. 166/4 za kupní cenu
35,- Kč/m2.
31. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy mezi Městem Tišnov a
společností RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem v Tišnově ohledně budoucí směny částí
pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2354/1 o výměře cca 450 m2 ve vlastnictví Města Tišnov
za část parc. č. 1601/85 o výměře cca 170 m2 ve vlastnictví společnosti RAPO BRNO,
s.r.o., se sídlem v Tišnově. Výměry směňovaných částí pozemků budou upřesněny po
vyhotovení GP. Rozdíl ve výměře směňovaných částí doplatí společnost RAPO BRNO,
s.r.o. částkou ve výši 300,- Kč/m2.
32. Odstoupení Města Tišnov od smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne
8. 12. 2006 mezi Městem Tišnov na jedné straně a Ing. Oldřichem Břeněm, bytem Brno,
Ing. Janou Břeňovou, bytem Brno, MVDr. Františkou Kuchařovou, bytem Jihlava a
Marií Valoškovou, bytem Brno na straně druhé.
33. Koncepci oblasti vzdělávání města Tišnova.

ZM neschvaluje:
1. Prodej zbývající části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 653 Pavlu Prosovi, bytem Tišnov,
Jitce Rašovské, bytem Tišnov a manželům Janu a Věře Pokorným, bytem Železné.
2. Prodej částí pozemku v k. ú. Tišnov parc. č. 2375/4 o výměře 15 m2 Miroslavu Krejčímu,
bytem Tišnov.

ZM pověřuje RM:
1. V souladu s § 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. v případě přijetí dotace
do 31. 12. 2007 provádět příslušná rozpočtová opatření.
2. Zahájit jednání s provozovatelem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
ve věci zajištění nočního spojením s městem Brnem s možným využitím prodloužené noční
linky č. 91.
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ZM doporučuje RM zvážit:
1. Možnost zřídit na MěÚ Tišnov funkční místo – pracovník pro dotaci. Termín: 31.3.2008.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 22. 11. 2007.
2. Zprávu o hospodaření města Tišnova k 30. 9. 2007.
3. Zápis ze schůze finančního výboru č. 6/2007 ze dne 29. 10. 2007.
4. Zápis ze schůze finančního výboru č. 7/2007 ze dne 21. 11. 2007.
5. Plán kulturních a společenských akcí na rok 2008.
6. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 7/2007 ze dne 11. 10. 2007.
7. Zápis ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne 19. 9. 2007.
8. Zápis ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne 17. 10. 2007.
9. Zápis ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne 14. 11. 2007.

ZM ukládá RM:
1. Připravit varianty modelu financování řešení nadstavby ZŠ Tišnov na ulici Smíškova
v termínu do 31. 3. 2008.
2. Zahájit jednání s provozovatelem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje ve věci zajištění nočního spojením s městem Brnem s možným využitím prodloužené
noční linky č. 91.

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

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

