Usnesení ze zasedání ZM č. 9/2008 konaného dne 23. října 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Doplnění výběru žadatelů o byt na II. pololetí roku 2008 dle předloženého návrhu.
3. Odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2400/1 podle GP označených parc. č.
2400/25 o výměře 447 m2 a parc. č. 2400/26 o výměře 303 m2 ve vlastnictví společnosti
ČSP, a.s., se sídlem v Praze za kupní cenu ve výši Kč 68.930,-. Náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí kupující Město Tišnov.
4. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1872/105 o výměře 74 m2 ve vlastnictví Olgy
Müllerové, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.
5. Prominutí jedné poloviny vyfakturovaného poplatku z prodlení při placení nájemného
z městského bytu paní Růženě Pavlíčkové, bytem Tišnov.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč 70.000,- na
projektovou přípravu cyklostezky tišnovské koupaliště – centrum Tišnova.
7. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 16.100,- na výsadbu minimálního
podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
8. Přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši Kč 29.800,- na hospodaření v lesích, a to na
obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů.
9. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 320.394,- na zabezpečení činností
vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí.
10. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 195.000,- na zajištění voleb do
krajského zastupitelstva.
11. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Městu Tišnov na výdaje
Sboru dobrovolných hasičů na rok 2008.
12. Přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši Kč 300.000,- na zajištění pečovatelské
služby – Centrum PS.
13. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 15/2008 ke dni 23.10.2008 dle předloženého
návrhu.
14. Přidělení dotace na provoz sportovního zařízení v roce 2008 dle návrhu sportovní komise
– tj. Sdružení sportovních klubů Tišnov ve výši Kč 260.000,15. Přidělení dotace na provoz sportovního zařízení v roce 2008 dle návrhu sportovní komise
– tj. Sokolu Tišnov ve výši Kč 250.000,-.

- 2 16. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a společností
Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně dle předloženého návrhu.

ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 134 o výměře 25 m2 manželům Mgr. Daně
Chutné a JUDr. Martinu Chutnému, oba bytem Tišnov.

ZM jmenuje:
1. Členkou Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb Bc. Renatu Pleskačovou,
pracovnici Dětského domova v Tišnově.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 16.10.2008.
2. Zprávu o investicích roku 2008.
3. Přehled přijatých a nepřijatých dětí v mateřských školách v Tišnově.
4. Informace vyplývající z průzkumu městské policie.
5. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 7/2008 ze dne 08.10.2008.
6. Zápis ze schůze finančního výboru č. 6/2008 ze dne 01.10.2008.
7. Zápis č. 8/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
24.09.2008.

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

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

