Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2008 konaného dne 10. dubna 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Celoroční hospodaření Města Tišnov za rok 2007 bez výhrad.
3. Přijetí dotace od ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 481.300,- na poskytování
sociálních služeb.
4. Přijetí dotace od ministerstva financí ve výši Kč 320.393,- na úhradu nákladů souvisejí se
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
5. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 4/2008 k 10.04.2008 dle předloženého návrhu.
6. Komunitní plán sociálních služeb města Tišnov na rok 2008 – 2009.
7. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2188, podle GP označenou parc. č. 2188/3
o výměře 82 m2 ve vlastnictví Ing. Vladimíra Cetkovského, bytem Předklášteří, Pavly
Řezníčkové, bytem Předklášteří, MUDr. Vandy Stryhalové, bytem Praha a Ing. Martina
Zaorala, bytem Zruč-Senec za kupní cenu ve výši 5 280,- Kč.
8. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 2697 o výměře 7 m2 společnosti LDT spol. s r.o.,
se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
9. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1516/11 o výměře 396 m2 manželům Josefu a Marii
Librovým, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených
s prodejem a daně z převodu nemovitostí s možností rozdělit její úhradu do čtyř
čtvrtletních splátek.
10. Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1813/1 o výměře 545 m2 ve
vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, se sídlem v Praze do vlastnictví Města Tišnov.
11. Odpověď na Petici proti stavbě „Zdroje tepla na spalování biomasy“ v projektované
lokalitě za ulicí Králova, na sídlišti Květnice v Tišnově dle předloženého návrhu.
12. Odpověď na Petici občanů za vedení dialogu při rozšiřování sídliště Hony za Kukýrnou
dle předloženého návrhu.
13. Rozdělení dotací na sport v roce 2008 dle návrhu sportovní komise: AFK Tišnov –
Kč 82.800,-, Atletický klub Tišnov – Kč 60.000,-, HC Tišnov – Kč - 72.300,-, SKT
Tišnov – Kč 75.800,-, Sokol Tišnov – Kč 93.000,- .
14. Zveřejňování zápisů z jednání výborů ZM Tišnova, které o zveřejňování na webových
stránkách města rozhodnou a to po předchozím projednání v ZM a při respektování
veškerých platných právních předpisů.
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ZM neschvaluje:
1. Prodej částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova parc. č. 743 a parc. č. 744 o celkové výměře
500 m2 manželům Mgr. Oldřichu Hovorkovi a Ing. Ivaně Hovorkové, oba bytem Brno.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 03.04.2008.
2. Zprávu o výsledku hospodaření města za rok 2007.
3. Zprávu o hospodaření – lesy.
4. Petici proti stavbě „Zdroje tepla na spalování biomasy“ v projektované lokalitě za ulicí
Králova, na sídlišti Květnice v Tišnově.
5. Zápis č. 2/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 18.03.2008.
6. Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OO PČR Tišnov za rok 2007.
7. „Ocenění spolupráce při realizaci projektu Czech POINT“.
8. Zápis č. 3/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
12.03.2008.

ZM ukládá:
1. Zveřejnit text Petice a odpověď na Petici proti stavbě „Zdroje tepla na spalování biomasy“
v projektované lokalitě za ulicí Králova, na sídlišti Květnice v Tišnově v Tišnovských
novinách.
2. Zveřejnit text Petice a odpověď na „Petici občanů za vedení dialogu při rozšiřování sídliště
Hony za Kukýrnou“ v Tišnovských novinách.

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

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

