Usnesení ze zasedání ZM č. 2/2009 konaného dne 19. března 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Zřízení Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, a to s účinností od
01.04.2009 a zřizovací listinu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace.
2. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 742.441,- na úhradu osobních a věcných
výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb.
3. Přijetí dotace od ministerstva financí ve výši Kč 320.393,- na úhradu nákladů
souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí.
4. Přijetí dotace od ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 544.000,- na
spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb.
5. Přijetí dotace od JMK ve výši Kč 200.000,- na zpracování územních plánů.
6. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 2/2009 ke dni 19.03.2009 dle předloženého návrhu.
7. Rozdělení dotací na sport v roce 2009 v jednotlivých částkách nad Kč 50.000,- dle návrhu
sportovní komise.
8. Zřízení Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, a to s účinností od
01.04.2009 a zřizovací listinu Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace.
9. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Monikou Burianovou,
bytem Tišnov, po měsíční splátce Kč 2.000,- od března 2009.
10. Doplnění paní Lucie Kopečné, bytem Tišnov do užšího výběru žadatelů o byt na první
pololetí roku 2009.
11. Uzavření dodatku č. 1 se smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi společností
Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně a Městem Tišnov, za účasti Jiřího Němce,
bytem v Tišnově jako fyzické osoby, dle předloženého návrhu.
12. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/272 o výměře 3 782 m2, parc. č. 2466/176
o výměře 131 m2, parc. č. 2466/181 o výměře 122 m2 a parc. č. 2466/186 o výměře 6 m2
společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně za kupní cenu stanovenou na
základě znaleckého posudku ve výši Kč 177.610,-. Náklady spojené s prodejem hradí
Město Tišnov. Kupní smlouva bude obsahovat závazek společnosti Němec Jiří stavitel
s.r.o. vybudovat ve lhůtě pěti let od vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům
na vykoupených pozemcích technickou infrastrukturu, komunikaci, odstavná stání,
chodníky a veřejné osvětlení. Po dokončení díla budou za stejnou kupní cenu, tzn.
Kč 177.610,-, zkolaudovaná komunikace, odstavná stání, chodníky a veřejné osvětlení
včetně pozemků, na kterých se tyto stavby budou nacházet, odkoupeny Městem Tišnov.
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AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., se sídlem v Brně a Městem Tišnov ohledně
budoucího odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2053/18 za kupní cenu ve výši
150,- Kč/m2 dle předloženého návrhu.
14. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi společností ČEPS a.s., se
sídlem v Praze a Městem Tišnov ohledně budoucího odkoupení části pozemku v k.ú.
Tišnov parc. č. 2400/1 za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku dle
předloženého návrhu.
15. Bezúplatný převod částí pozemních komunikací silnice č. II/377 v km staničení 0,0000,853 a silnice č. III/3771 v km staničení 0,000-0,080 v k.ú. Tišnov s veškerým
zákonným příslušenstvím a součástmi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem
v Brně do vlastnictví Města Tišnov.
16. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2323/3 o výměře 2 031 m2, části parc.
č. 2323/4 podle GP označené parc. č. 2323/15 o výměře 1 473 m2, částí parc. č. 2342/3
podle GP označených parc. č. 2342/24 op výměře 39 m2, parc. č. 2342/25 o výměře
22 m2, parc. č. 2342/26 o výměře 50 m2 a parc. č. 2342/29 o výměře 15 m2, části parc.
2322/1 podle GP označené parc. č. 2322/4 o výměře 1 637 m2, částí parc. č 2323/2 podle
GP označených parc. č. 2323/13 o výměře 1 265 m2 a parc. č. 2323/14 o výměře 4 m2 a
části parc. č. 2413 podle GP označené parc. č. 2413/6 o výměře 17 m2 ve vlastnictví
Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně do vlastnictví Města Tišnov.
17. Uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní Emílií Herzlíkovou,
bytem Tišnov, po měsíční splátce Kč 1.000,- od března 2009.

ZM souhlasí:
1. S celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

ZM neschvaluje:
1. Pravidla pro odměňování osob, které nejsou členy Zastupitelstva města Tišnova, za výkon
funkcí ve výborech Zastupitelstva města a komisích Rady města.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 12.03.2009.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodářského územního samosprávního celku (ÚSC),
zpracovanou Doc. Ing. Václavem Kupčákem, CSc., auditorem.
2. Zprávu o kultuře za rok 2008.
3. Zprávu o činnosti Komise pro mládež a mládežnické organizace za rok 2008.
4. Zprávu o odpadech za rok 2008.
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6. Zprávu o zatoulaných zvířatech za rok 2008.
7. Zápis č. 1/2009 ze schůze finančního výboru ze dne 04.03.2009.
8. Zápis č. 2/2009 ze schůze kontrolního výboru ze dne 04.03.2009.
9. Zápis č. 2/2009 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
02.03.2009.
10. Zprávu o zajištění sociální politiky ve městě Tišnově.
11. Zprávu o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP ČR Tišnov za rok 2008.
12. Zprávu o průběhu projektu: Klub Čas – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, za rok
2008.

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

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

