Usnesení ze zasedání ZM č. 3/2009 konaného dne 23. dubna 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výši Kč 5.000,- na Univerzitu volného času,
celoživotní vzdělávání pro veřejnost.
3. Přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výši Kč 5.000,- na kulturní a vzdělávací akce pro
veřejnost.
4. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 320.393,- na zabezpečení činností
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
5. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 5/2009 ke dni 23.04.2009 dle předloženého návrhu.
6. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení lesnické
techniky v předloženém znění.
7. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 268/7 o výměře 280 m2 a parc. č. 268/9 o
výměře 456 m2 ve vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Lesy České
republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové za kupní cenu v celkové výši Kč 123.590,-.
8. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2580/20 o výměře 1 721 m2 ve vlastnictví Jany
Páskové, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 230,-Kč/m2.
9. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví mezi
Městem Tišnov a společností KAPPEL INC., spol. s r.o., se sídlem v Brně dle
předloženého návrhu.
10. Odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 700/7 o výměře 1 527 m2 ve vlastnictví ČR,
ve správě Pozemkového fondu ČR, se sídlem v Praze za kupní cenu ve výši Kč 461.800,-.
11. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2009 o výměře 3 592 m2 (část areálu
starého hřbitova) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Tišnov, se sídlem v Tišnově do
vlastnictví Města Tišnov.
12. Poskytnutí dotace Tišnovskému komornímu orchestru ve výši Kč 60.000,- na činnost.
13. Poskytnutí mimořádného příspěvku Cisterciáckému opatství ve výši Kč 400.000,- na
opravu střechy hospodářské budovy v areálu kláštera Porta coeli.
14. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podání žádosti o finanční podporu v rámci
Integrovaného operačního programu „E-Government v obcích – Czech POINT“ ve
variantě „upgrade“, podíl města na realizaci ve výši 15 % uznatelných výdajů.
15. Název nové ulice „Ranného“ v lokalitě Hony za Kukýrnou. Ulice ponese název podle
zesnulého malíře a grafika a čestného občana Tišnova Emanuela Ranného a bude se
budovat jako rovnoběžná s ulicí Formánkovou.

- 2 16. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 66.000,- na pořádání resocializačního tábora
pro děti ve spolupráci s Oblastní charitou Tišnov.

ZM neschvaluje:
1. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov, parc. č. 163 Miroslavu a Ireně Feiferovým, oba bytem
Tišnov.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 23.04.2009.
2. Zprávu o hospodaření města Tišnova k 31.03.2009.
3. Zprávu o hospodaření – lesy 2008.
4. Zprávu o přípravě voleb do Evropského parlamentu ve městě Tišnov.
5. Zásady a rozsah prezentace kandidujících volebních stran pro volby do Evropského
parlamentu v médiích a na plochách ve vlastnictví města Tišnov.
6. Informaci o zápisu vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Tišnov parc. č. 2053/3 o výměře
298 m2 a části parc. č. 2053/4 podle GP nově označené parc. č. 2053/20 o výměře 708 m2
pro Město Tišnov na základě § 2 zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
7. Informaci o průběhu jednání ve věci pronájmu pozemků areálu bývalé skládky na Trnci
v Tišnově pro účely zřízení fotovoltaické elektrárny.
8. Zápis č. 3/2009 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
06.04.2009.
9. Zprávu o hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2008.
10. Zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko za rok 2008.
11. Výroční zprávu Mateřského centra Studánka o.s., Tišnov za rok 2008.

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

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

