Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2008 konaného dne 22. května 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši Kč 2 mil. na nákup cisternové automobilové
stříkačky.
3. Přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výší Kč 14.000,- na kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost.
4. Přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výši Kč 20.000,- na univerzitu volného času a
celoživotní vzdělávání.
5. Rozpočtová opatření Města Tišnov k 22.05.2008 dle předloženého návrhu.
6. Vydání změny č. X ÚPN SÚ Tišnova (přeložka silnice II/385 – obchvat obce Hradčany)
ve smyslu § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (dále jen „stavební zákon“) formou opatření obecné povahy.
7. Směnu částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc. č. 2354/1 podle GP označené parcelním
číslem 2354/7 o výměře 484 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za část parc. č. 1601/85 podle
GP označené parcelním číslem 1601/115 o výměře 175 m2 ve vlastnictví společnosti
RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem v Tišnově. Rozdíl ve výměře směňovaných částí pozemků
doplatí společnost RAPO BRNO, s.r.o. částkou ve výší Kč 92.700,-, tj. 300,- Kč/m2 s tím,
že uhradí veškeré náklady spojené s prodejem + daň z převodu nemovitostí.
8. Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc. č. 2270/7, podle GP označené
jako díl „b“ o výměře 273 m2, části parc. č. 2270/8, podle GP označené parc. č. 2270/18 o
výměře 15 m2, části parc. č. 2270/10, podle GP označené parc. č. 2270/13 o výměře 55 m2,
části parc. č. 2270/11, podle GP označené parc. č. jako díl „a“ o výměře 21 m2, části parc.
č. 2271/1, podle GP označené parc. č. 2271/5 o výměře 2 m2 a části parc. č. 2370/4, podle
GP označené parc. č. 2370/8 a výměře 88 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se
sídlem v Brně do vlastnictví Města Tišnov.
9. Odkoupení částí pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova: části parc. č. 170/4, podle GP
označené parc. č. 170/12 o výměře 8 m2 a části parc. č. 525, podle GP označené parc. č.
525/2 o výměře 6 m2 ve vlastnictví Jiřího Martínka a Boženy Martínkové, oba bytem
Tišnov za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2.
10. Prodej bytu č. 1722-2 na ulici Květnická v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. Bc. Kateřině
Štorové, bytem Tišnov, za cenu Kč 720.000,- a úhradu nutných nákladů spojených
s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav. Pro případ
odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. Dita Ciková, Martin Vižálek, oba bytem Tišnov.

- 2 11. Prodej nemovitosti bez čísla popisného – bývalé kotelny K 29 na ulici Králova v Tišnově
s pozemkem parc. č. st. 1590/1 o výměře 255 m2 nejvyšší nabídce, tj. LDT spol. s r.o.,
Brno za cenu Kč 770.000,- a úhradu nutných nákladů spojených s prodejem, daně
z převodu nemovitostí a s podmínkou budoucího využití nemovitosti pro účely bydlení.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. VRBA s.r.o., Blansko
3. Reality Tišnovska s.r.o., Tišnov
4. RIZNER, s.r.o., Olomučany
5. E.G. Property, a.s., Brno
6. EMBRA Servis, a.s., Tišnov
12. Odpověď na petici proti BSP v lokalitě na Trnci dle předloženého návrhu.
13. Poskytnutí veřejné finanční podpory SK Tenis Tišnov ve výši Kč 75.000,na rekonstrukci povrchu u odrazové stěny v areálu SK Tenis Tišnov.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 14.05.2008.
2. Zprávu hospodaření města k 31.03.2008.
3. Zprávu o rozpracovanosti investičních akcí roku 2008.
4. Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami.
5. Zprávu o hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2007 a Zprávu
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko za rok 2007.
6. Zápis č. 3/2008 ze schůze finančního výboru ze dne 06.05.2008.
7. Zápis č. 3/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 23.04.2008.
8. Zápis č. 4/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování ze dne 23.04.2008.

ZM ukládá:
1. Zveřejnit text petice a odpověď na petici proti BSP v lokalitě na Trnci v Tišnovských
novinách.

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

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

