Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2008 konaného dne 11. září 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 2.541.000,- na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám.
3. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 450.100,- na činnost odborného
lesního hospodáře.
4. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 12.901.000,- na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám.
5. Rozpočtová opatření města Tišnov č. 14/2008 k 11.09.2008 dle předloženého návrhu.
6. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1772/18 o výměře 8 m2 Oldřichu Mertovi, bytem
Předklášteří za kupní cenu ve výši 800,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a
daně z převodu nemovitostí.
7. Darování části pozemku v k.ú. Tišnov: části parc. č. 2375/6 podle GP nově označené parc.
č. 2375/18 o výměře 51 m2 a části parc. č. 2412/9 podle GP označené jako díl „b“ o
výměře 19 m2 Jihomoravskému kraji, se sídlem v Brně.
8. Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc. č. 2412/7 podle GP nově
označené parc. č. 2412/11 o výměře 540 m2, částí parc. č. 2412/7 podle GP označených
jako díl „d“ o výměře 317 m2 a díl „e“ o výměře 19 m2 a částí parc. č. 2413 podle GP nově
označených parc. č. 2413/7 o výměře 402 m2, parc. č. 2413/8 o výměře 254 m2 a parc. č.
2413/9 o výměře 33 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně do
vlastnictví města Tišnov.
9. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi městem Tišnov a Jihomoravským
krajem, se sídlem v Brně dle předloženého návrhu.
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a o budoucím použití pozemků pro účel výstavby
silnice, mezi městem Tišnov a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje, se sídlem v Brně dle předloženého návrhu.
11.Odkoupení pozemku parc. č. 2466/450 o výměře 812 m2, části pozemku parc. č. 2466/245,
podle GP označené jako díl „h“ o výměře 86 m2, části pozemku parc. č. 2466/246, podle
GP označené jako díl „i“ o výměře 114 m2, části pozemku parc. č. 2466/247 podle GP
označené jako díl „j“ o výměře 490 m2, vše v k.ú. Tišnov a stavby místní komunikace,
umístěné na výše uvedených pozemcích, resp. jejich částech včetně parkovacích stání a
veřejného osvětlení ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně za
kupní cenu ve výši Kč 2.975.000,-.
12. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Emílií Herzlíkovou,
bytem Tišnov, po měsíční splátce Kč 1.000,- od září 2008 dle předloženého návrhu.

- 2 13. Prodej bytu č. 1717-6 na ulici Květnická v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. Martě Sochorové,
bytem Tišnov, za cenu Kč 1.410.000,- 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. Martin Štourač, bytem Tišnov
3. Ing. Rostislav Doležal, bytem Tišnov
4. Mgr. Kateřina Čepelová, bytem Tišnov
5. Marie Lahodová, bytem Tišnov
6. manželé Juránkovi, bytem Tišnov
7. Dušan Šarközy, bytem Tišnov

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1960 o výměře 17 m2, parc. č. 1601/67 o výměře
443 m2, parc. č. 1601/92 o výměře 24 m2 a parc. č. 1601/93 o výměře 40 m2 manželům
Pavlu a Daně Mrvovým, bytem Tišnov z důvodu dosud nevyřešeného způsobu budoucího
využití pozemků v dané lokalitě.

ZM zprošťuje:
1. Z funkce člena výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb pana MVDr. Martina
Jůzu a jmenuje členkou výboru Ing. Bc. Janu Wildovou, vedoucí Centra sociálních služeb
Tišnov.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 03.09.2008.
2. Zprávu o hospodaření města k 30.06.2008.
3. Zprávu o stavu pohledávek k 30.06.2008.
4. Zprávu o likvidaci odpadů za ½ roku 2008.
5. Zprávu o přípravě voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve městě Tišnov.
6. Zásady a rozsah prezentace kandidujících volebních stran pro volby do zastupitelstva kraje
v médiích a na plochách ve vlastnictví města Tišnov.
7. Předložený vývoj soudního sporu Města Tišnova x Matuškovi, zpracovaný JUDr.
Kolářovou, na základě požadavku města Tišnova.
8. Zprávu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod o zamítnutí projektu 2
„Nadstavba učeben v ZŠ Smíškova v Tišnově“ k profinancování.
9. Zápis č. 5/2008 ze schůze finančního výboru ze dne 23.07.2008.
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20.08.2008.
11. Zápis č. 5/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 25.06.2008.
12. Zápis č. 6/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 01.09.2008.

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

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

