Usnesení ze zasedání ZM č. 2/2008 konaného dne 28. února 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijatí dotace od Ministerstva financí na úhradu nákladů, souvisejících s výkonem
přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb, ve výši 743 387,- Kč.
3. Přijetí dotace od Ministerstva financí na úhradu nákladů, souvisejících se zabezpečením
činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, ve výši 291 297,- Kč.
4. Rozpočtová opatření č. 2/2008 Města Tišnov k 28. 2. 2008 dle předloženého návrhu.
5. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1556/2 o výměře 57 m2 a stavby stojící na tomto
pozemku Ing. Romanu Nagyovi, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 195 450,- Kč
stanovenou znaleckým posudkem + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
6. Závazek, že Město Tišnov nebude požadovat bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tišnov
parc. č. 700/7 o výměře 1 527 m2 ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem v Praze.
7. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a Jiřím
Zavřelem, bytem Kuřimské Jestřabí na odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st.
143/1 o výměře cca 15 m2 za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2. Výměře odkupované části
pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP.
8. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy mezi Městem Tišnov a manžely
Stanislavem a Jaroslavou Helanovými, bytem Štěpánovice ohledně směny částí pozemků
v k.ú. Tišnov: části parc. č. 467/2 o výměře cca 10 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za část
parc. č. 467/4 o výměře 10 m2 ve vlastnictví manželů Stanislava a Jaroslavy Helanových,
bytem Štěpánovice. Výměry směňovaných částí pozemků budou upřesněny po vyhotovení
GP.
9. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a manželi
Jiřím a Marií Němcovými, oba bytem Tišnov ohledně budoucího odkoupení pozemku
v k.ú. Tišnov parc. č. 700/6 o výměře 998 m2 za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 dle
předloženého návrhu.
10.Prodej částí pozemku parc. č. 2466/331 v k.ú. Tišnov podle GP označené parc. č. 2466/437
o výměře 11 m2 a části pozemku parc. č. 2466/425 v k.ú. Tišnov podle GP označené parc.
č. 2466/438 o výměře 3 m2 společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. se sídlem v Brně za kupní
cenu ve výši 450,-Kč/m2.
11.Odkoupení částí pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 700/2 a parc. č. 700/3 ve vlastnictví
manželů Jiřího a Marie Němcových o celkové výměře 16 m2 za kupní cenu ve výši
300,- Kč/m2.

- 2 12. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1722-2 v prvním patře domu čp. 1722
na ulici Květnická v Tišnově o výměře 32,07 m2 ve smyslu čl. 7, odst. 5 Zásad prodeje
domů a bytů v majetku Města Tišnov obálkovou metodou jako volného bytu nejvyšší
nabídce, nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem a připočtením nutných
nákladů spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu
oprav, kterou prodávající vložil do fondu oprav ke dni prodeje bytové jednotky.
Obálky označit: Prodej bytu č. 1722-2 na ulici Květnická – nerozlepovat!
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části
fondu oprav.
13. Žádost o státní účelovou dotaci z Programu Partnerství na rok 2008 a podíly města ve výši
76 930,- Kč na realizaci projektu „Vybavení nízkoprahového zařízení v Tišnově“ a
52 500,- Kč na projekt „Instalace uzamykatelných stojanů na jízdní kola v Tišnově“.
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory uzavřené s občanským
sdružením ECEAT dne 23. 5. 2007.
15. Ing. Moniku Dokládalovou, bytem Tišnov do funkce přísedícího Okresního soudu Brnovenkov na funkční období let 2008 – 2012.
16. Předběžný souhlas záměru výstavby fotovoltaické elektrárny společnosti ENERGY 21
a.s., se sídlem v Praze.

ZM souhlasí:
1. S uzavřením kupní smlouvy podle ust. § 17 odst. 3, písm. c) zák. č. 229/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, na odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 700/7 o výměře
1 527 m2 ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem v Praze.

ZM ruší:
1. Usnesení ze zasedání ZM ze dne 17. 1. 2008, kde pod bodem 6.4 schvaluje odkoupení
pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 700/6 o výměře 998 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a
Marii Němcových, oba bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2032/8 o výměře 3 169 m2 a parc. č. 2584/3 o
výměře 379 m2 společnosti VITA COMFORT IDEAL s.r.o., se sídlem v Předklášteří.
2. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1534/1 o výměře 4 004 m2 společnosti Barko, s.r.o.,
se sídlem v Zastávce.
3. Prodej kotelny K11 na ulici Květnická v Tišnově z důvodu, že je v současné době
pronajata výrobci a dodavateli tepla za účelem zásobování teplem přilehlé bytové
zástavby.

- 3 -

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 20. 2. 2008.
2. Zprávu o odpadech 2007.
3. Zprávu o kultuře 2007.
4. Zprávu o činnosti Komise pro mládež a mládežnických organizací za rok 2007.
5. Zprávu o sportu za rok 2007.
6. Text petice Sdružení rodičů ZŠ Smíškova Tišnov za řešení problematiky ZŠ Tišnov,
Smíškova 840 včetně odpovědi tajemníka MěÚ Tišnov.
7. Text dopisu zástupců rodičů ZŠ Smíškova ze dne 20. 2. 2008.
8. Žádost zastupitelů obce Hradčany ze dne 1. 2. 2008.
9. Prohlášení zastupitelů obce Březina ze dne 2. 2. 2008.
10. Oznámení o odstoupení od Projektu Obnova křížové chodby kláštera Porta Coeli.
11. Zápis č. 1/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 15. 1. 2008.
12. Zápis č. 2/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
13. 2. 2008.
13. Zápis č. 1/2008 ze schůze finančního výboru ze dne 12. 2. 2008.
14. Dopis společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., Brno – „Návrh ke spolupráci“.

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

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

