Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2009 konaného dne 5. února 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Renatou Puškovou,
bytem Tišnov po měsíční splátce Kč 1.000,- od února 2009.
3. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2009 dle předloženého návrhu.
4. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1491 o výměře 18 m2 Jaroslavu Juříčkovi, bytem
Tišnov za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
5. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1487 o výměře 18 m2 Arnoštu Kvíčalovi, bytem
Tišnov za kupní cenu ve výši 250,-Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
6. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 1802/4 o výměře 593 m2, parc. č.
1802/37 o výměře 133 m2, parc. č. 1859/50 o výměře 167 m2, parc. č. 2025/6 o výměře
2 m2, parc. č. 2302/1 o výměře 200 m2 a parc. č. 2415 o výměře 4 389 m2 ve vlastnictví
ČR, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem v Praze do vlastnictví Města Tišnov.
7. Smlouvu o poskytnutí příspěvku Hasičskému záchrannému sbor Jihomoravského kraje na
stavební úpravy PS HZS Tišnov dle předloženého návrhu.
8. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 51.040.000,- na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám.
9. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 12.000.000,- na dávky
sociální péče.
10. Rozpočtových opatření č. 1/2009 města Tišnova k 05.02.2009 dle předloženého návrhu.
11. Pověření členky zastupitelstva Ing. Zuzany Brzobohaté k přijímání prohlášení o uzavření
manželství ve smyslu § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění.
12. Poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč Amatérskému fotbalovému klubu Tišnov na
rekonstrukci budov ve fotbalovém areálu na Ostrovci.
13. V souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb. výši odměn pro neuvolněné členy
Zastupitelstva města Tišnova dle předloženého návrhu s účinností od 01.02.2009.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2032/7 o výměře 1 816 m2 a parc. č. 2032/8 o
výměře 3 169 m2 Svatopluku Bílkovi, bytem Tišnov.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 02.02.2009.
2. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2008.
3. Vyhodnocení činnosti městského kamerového a dohlížecího systému za II. pololetí
roku 2008.
4. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2008.
5. Stav rozpracovanosti investičních akcí pro rok 2009.
6. Závěrečnou zprávu pracovní skupiny finančního výboru ZM Tišnova o provedení kontroly
MěKS Tišnov.
7. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole plnění investičních akcí v roce 2008.
8. Zápis č. 1/2009 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
12.01.2009.
9. Zápis č. 1/2009 ze schůze kontrolního výboru ze dne 21.01.2009.

ZM ruší:
1. Pro neexistující oporu v platných legislativních předpisech Statut MěKS Tišnov ze dne
10.02.1999, jako nadbytečného dokumentu.

ZM ukládá:
1. RM zajistit prostřednictvím vedoucí MěKS průběžnou aktualizaci vnitřních předpisů
MěKS v souladu s platnou legislativou.

ZM doporučuje MěKS:
1. Provést takové změny, aby bylo schopno zastřešit kulturní, informační a vzdělávací
aktivity ve městě.

ZM zřizuje:
1. V souladu s čl. 13 Jednacího řádu ZM Tišnova pracovní skupinu k přípravě komplexního
materiálu k provedení změn v MěKS a to ve složení: Jan Schneider, RNDr. Hana Pokorná,
Mgr. Alena Adamcová, Dagmar Kopřivová, Iva Jirásková, Michal Kadlec, Bc. Jiří
Dospíšil, PhDr. Josef Zacpal.

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

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

