Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2008 konaného dne 26. června 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Zadání územního plánu Tišnov ve smyslu § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí dle předloženého návrhu.
4. Vyhlášení záměru prodeje třípokojového bytu č. 1717-6 ve druhém patře domu čp. 1717
na ulici Květnická v Tišnově o výměře 75,40 m2 .
5. Podmínky prodeje třípokojového bytu č. 1717-6 ve druhém patře domu čp. 1717 na ulici
Květnická v Tišnově o výměře 75,40 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.
Nabídky na odkoupení bytu mohou zájemci podat na podatelně MěÚ Tišnov v termínu od
27.06.2008 do 31.07.2008.
Obálky označit: „Prodej bytu č. 1717-6 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.
6. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2008 dle předloženého návrhu.
7. Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova parc. č. 99 podle GP označené
parc. č. 99/2 o výměře 8 m2 ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se
sídlem v Tišnově do vlastnictví Města Tišnov.
8. Darování části pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova parc. č. 171 podle GP označené par. č.
171/3 o výměře 2 m2 Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, se sídlem v Tišnově.
9. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2367/3 o výměře 693 m2, parc. č.
2367/4 o výměře 280 m2, parc. č. 2458/3 o výměře 22 m2, parc. č. 2458/5 o výměře
2 382 m2 a parc. č. 2460/3 o výměře 977 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem
v Brně do vlastnictví Města Tišnov.
10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a společností
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem v Kuřimi dle předloženého návrhu.
11. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Tišnov a společností FUERTES
DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem v Kuřimi dle předloženého návrhu.

- 2 12. Prominutí povinnosti vrátit veřejnou finanční podporu poskytnutou Městem Tišnov
v roce 2007 Sportovnímu klubu basketbal Tišnov ve výši Kč 81.900,- a prominutí
povinnosti platit penále za zmeškání lhůty k předložení vyúčtování čerpání veřejné
finanční podpory za rok 2007.
13. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 10/2008 v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008,
převod částky Kč 63.000,- z § 6171 vnitřní správa na § 3419 ostatní tělovýchovná
činnost.
14. Poskytnutí veřejné finanční podpory Sportovnímu klubu basketbal Tišnov ve výši
Kč 62.400,- na činnost.

ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku parc. č. 2466/432 v k.ú. Tišnov o výměře 18 m2 Marii Boucníkové,
bytem Trpín a Pavlu Šešulkovi, bytem Rovečné.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 19.06.2008.
2. Plnění opatření Komunitního plánu oblasti sociálních služeb k 15.06.2008.
3. Zprávu o činnosti Regionálního centra prevence za rok 2007.
4. Zápis č. 5/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
21.05.2008.
5. Zápis č. 4/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 13.05.2008.
6. Zápis č. 6/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
18.06.2008.
7. Zápis č. 4/2008 ze schůze finančního výboru ze dne 18.06.2007.

ZM ukládá:
1. RM zpracovat finanční rozbor na zřízení městské policie.
Úkol: Rada města
Termín: 31.12.2008

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

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

