Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2008 konaného dne 17. ledna 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a Josefem
Kvasnicou, bytem Tišnov ohledně budoucího prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č.
463/7 o výměře cca 110 m2 za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s prodejem a daně z převodu nemovitostí. Výměra prodávané části pozemku bude
upřesněna po vyhotovení geometrického plánu.
3. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. st. 1480 o výměře 18 m 2 Drahomíře Juříčkové,
bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem
a daně z převodu nemovitostí.
4. Směnu částí pozemků v k.ú. Tišnov: částí parc.č. 702 a parc.č. 704/1 o celkové výměře 13
m2 ve vlastnictví manželů Mgr. Miloslavy Blažkové a ing. Petra Blažka, oba bytem Tišnov
za část parc.č. 2331/1 podle GP označenou parc.č. 2331/12 o výměře 47 m 2 ve vlastnictví
Města Tišnov. Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků doplatí manželé Blažkovi
částkou ve výši 6.800,-Kč, tj. 200,- Kč/m2.
5. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 700/6 o výměře 998 m2 ve vlastnictví manželů
Jiřího a Marie Němcových, oba bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2.
6. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2008 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu.
7. Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje
k realizaci projektu Územní plán Tišnov – koncept v předloženém znění.
8. Přijetí finanční podpory ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Tišnov –
koncept“ za podmínek uvedených v této smlouvě od poskytovatele Jihomoravského kraje.
9. Rozhodnutí nepokračovat v pořizování změny č. XI ÚPN SÚ Tišnov, kterou se mělo
změnit funkční využití plochy v lokalitě Trnec na rozvojovou plochu pro výrobní aktivity.
10. Darovací smlouvu. Dárce Město Tišnov daruje HZS JmK, požární stanici Tišnov
pěnotvorný nástavec, ambu CARDIO pumpu, pilu šavlovou V 28 SX, trenažér GOLF
7960-60 a lavici posilovací Primus 100.
11. Dohodu o partnerství projektu „Obnova křížové chodby kláštera Porta Coeli“ mezi
Městem Tišnovem a Cisterciáckým opatstvím Porta Coeli, Církevní organizace,
zastoupené konventní převorkou Sr. M. Anežkou Hasoňovou, Porta Coeli 1001,
Předklášteří 666 02 dle návrhu.
12. Rozpočtová opatření č.1/2008 dle návrhu.

ZM neschvaluje:
1. Prodej půdních prostor v nemovitosti čp. 145 na nám. Komenského v Tišnově.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 9. 1. 2008.
2. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2007.

3.
4.
5.
6.

Vyhodnocení kamerového systému za rok 2007.
Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2007.
Zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Tišnov.
Zápis ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne 19. 9. 2007.

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

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

