Usnesení ze zasedání ZM č. 10/2008 konaného dne
11. prosince 2008
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Místostarostou města Tišnova pana Jana Schneidera.
3. Dlouhodobé uvolnění Jana Schneidera pro výkon funkce místostarosty města.
4. Ve smyslu ust. § 104, odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů působnost místostarosty Jana Schneidera v oblasti školství, kultury,
sociální a zdravotní.
5. Plán práce RM a ZM na rok 2009.
6. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 3/2008, kterou se mění vyhláška č. 15/2003,
o místním poplatku ze psů.
7. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 3.285.0000,- jako
příspěvek na péči oprávněným osobám.
8. Snížení dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 500.000,- na dávky
v hmotné nouzi.
9. Přijetí dotace od přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 450.290,- na
činnost odborného lesního hospodáře.
10. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 18/2008 k 11.12.2008 dle předloženého návrhu.
11. Rozpočet města Tišnova na rok 2009.
12. Rozpočtový výhled města Tišnova na období let 2010 – 2014.
13. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Věrou Litterovou,
bytem Bystřice nad Pernštejnem, po měsíční splátce Kč 2.500,- od prosince 2008.
14. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Monikou Danielovou,
bytem Tišnov, po měsíční splátce Kč 2.000,- od prosince 2008.
15. Odpis nedokončeného dlouhodobého majetku města Tišnova ve výši Kč 772.871,66.
16. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1772/18 o výměře 8 m2 Miloslavě Mertové, bytem
Tišnov za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
17. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/31 podle GP označených parc. č. 786/118
o výměře 12 m2, parc. č. 786/119 o výměře 12 m2, parc. č. 786/120 o výměře 7 m2, parc.
č. 786/121 o výměře 1 m2 a parc. č. 786/122 o výměře 6 m2 družstvu KVĚTNICE,

- 2 stavební bytové družstvo, se sídlem v Tišnově za kupní cenu ve výši 70,- Kč/m2 + úhradu
nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
18. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 151/1 podle GP označené parc. č. 1516/18 o
výměře 83 m2 Mgr. Světlaně Macháčkové a Ing. Karlu Neterderovi, oba bytem Brno za
kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu
nemovitostí.
19. Směnu částí pozemků: části parc. č. 95/1 podle GP označené parc. č. 95/5 o výměře 2 m2,
části parc. č. 96/1 podle GP označené parc. č. 96/4 o výměře 20 m2, částí parc. č. 98/1
podle GP označených parc. č. 98/4 o výměře 345 m2 , parc. č. 98/5 o výměře 130 m2 a
parc. č. 98/6 o výměře 32 m2, části parc. č. 98/2 podle GP označené parc. č. 98/7 o
výměře 140 m2 a části parc. č. 172 podle GP označené parc. č. 172/2 o výměře 5 m2, vše
v k.ú. Jamné u Tišnova ve vlastnictví Oldřicha a Zbyňka Bednářových, části parc. č.
149/1 v k.ú. Jamné u Tišnova podle GP označené parc. č. 149/3 o výměře 138 m2 ve
vlastnictví Marie Bednářové, části parc. č. 147/1 v k.ú. Jamné u Tišnova podle GP
označené parc. č. 147/4 o výměře 91 m2 ve vlastnictví Marie Bednářové a Oldřicha
Bednáře a části parc. č. 995 v k.ú. Hájek u Tišnova podle GP označené parc. č. 995/2
o výměře 4 m2 ve vlastnictví Oldřicha Bednáře za část parc. č. 171 v k.ú. Jamné u
Tišnova podle GP označenou parc. č. 171/2 o výměře 35 m2, část parc. č. 902 podle GP
označenou parc. č. 902/2 o výměře 51 m2, část parc. č. 903 podle GP označenou 903/2
o výměře 181 m2, část parc. č. 909/2 podle GP označenou parc. č. 909/3 o výměře 9 m2,
část parc. č. 910 podle GP označenou parc. č. 910/2 o výměře 17 m2, část parc. č. 914
podle GP označenou parc. č. 914/2 o výměře 493 m2 a část parc. č. 994 podle GP
označenou parc. č. 994/2 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Hájek u Tišnova ve vlastnictví
Města Tišnov.
20. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1872/131 o výměře 148 m2 ve vlastnictví Ing.
Aleše Müllera, bytem Tišnov za kupní cenu 100,- Kč/m2.
21. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1872/104 o výměře 73 m2 ve vlastnictví Evy
Kopalové, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.
22. Odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2379/5 podle GP označené parc. č.
2379/7 o výměře 483 m2 ve vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro
Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši Kč 31.070,-.
23. odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1847/44 o výměře 85 m2 ve vlastnictví Ing.
Tomáše Berana, bytem Brno za kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2.
24. Uzavření Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtových prostředků
Jihomoravského kraje k realizaci projektu Územní plán Tišnov – koncept
s poskytovatelem Jihomoravským krajem, se sídlem v Brně dle předloženého návrhu.
25. Dodatek č. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Tišnova dle předloženého
návrhu.
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ZM pověřuje RM:
1. V souladu s § 102 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v období od 12.12.2008 do
31.12.2008, aby v případě obdržení dotace přijala příslušná rozpočtová opatření.
2. Místostarostu p. Zdeňka Melkese a vedoucího odboru správy majetku a investic dalším
jednáním s firmou Black & Bush s.r.o., se sídlem v Praze o realizaci výstavby
fotovoltaické elektrárny v k.ú. Tišnov, lokalita na Trnci.

ZM odvolává:
1. Pana Jana Schneidera z funkce člena Kontrolního výboru.

ZM volí:
1. Pana Marka Babáka za člena Kontrolního výboru.
2. - Předsedou Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb Ing. Zuzanu Brzobohatou.
- členy Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb Jana Schneidera a Renatu
Maláskovou.

ZM jmenuje:
1. Koordinátorem Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb Jana Schneidera.

ZM souhlasí:
1. Se záměrem společnosti Black & Bush s.r.o., se sídlem v Praze realizovat fotovoltaickou
elektrárnu v k.ú. Tišnov.
2. Jako vlastník pozemků se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny společnosti Black &
Busk s.r.o., se sídlem v Praze na pozemcích: parc. č. 1534/1, parc. č. 1531/1, parc. č.
1527/1, parc. č. 1527/4, parc. č. 1527/5, parc. č. 1527/6 o celkové výměře 11 147 m2 v k.ú.
Tišnov.

ZM bere na vědomí:
1. Vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Tišnova Mgr. Jaroslava Komprse ke dni
19.11.2008.
2. Nástup pana Marka Babáka jako náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva a
současně složení slibu člena zastupitelstva města.
3. Že se Ing. Brzobohatá vzdala funkce místostarosty města s ohledem na skutečnost, že se
stala poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
4. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 04.12.2008.
5. Informaci o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009.
6. Zprávu o hospodaření města Tišnova k 30.09.2008.
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8. Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2009.
9. Dopis Jiřího a Jitky Klíčových, Karasova ulice 454, Tišnov.
10. Informaci o zápisu vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Tišnov parc. č. 268/2 o výměře
642 m2 a parc. č. 268/6 o výměře 239 m2 na Město Tišnov na základě § 2 zák. č. 172/1991
Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
11. Odstoupení pana Oldřicha Merty od záměru odprodeje pozemku v k.ú. Tišnov parc. č.
1772/12 o výměře 8 m2.
12. Zápis č. 9/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
22.10.2008.
13. Zápis č. 10/2008 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
26.11.2008.
14. Z důvodu rezignace na funkci člena zastupitelstva Mgr. Jaroslava Komprse uvolnění
z funkce předsedy Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb.
15. Zápis č. 8/2008 ze schůze kontrolního výboru ze dne 12.11.2008.
16. Zápis č. 7/2008 ze schůze finančního výboru ze dne 12.11.2008

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

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

