Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2009 konaného dne 25. června 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši Kč 47.409,- na péči o památné
stromy a aleje.
3. Přijetí dotace od Úřadu práce ve výši Kč 550.000,- na zajištění veřejně prospěšných prací.
4. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 250.859,- na zabezpečení činností v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí.
5. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 9/2009 ke dni 25.06.2009 dle předloženého návrhu.
6. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2009.
7. Pravidla k prodeji bytů z majetku města Tišnova dle předloženého návrhu.
8. Kupní cenu prodávaných bytových jednotek v majetku města Tišnova ve výši 75 %
odhadní ceny.
9. Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu
bytu v bytových domech ve vlastnictví města Tišnova dle předloženého návrhu.
Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem, podnájem nebo výměnu
bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnova dle předloženého
návrhu.
10. Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1847/49 o výměře
144 m2 ve vlastnictví Jiřího Šudáka, bytem Znojmo za kupní cenu ve výši Kč 10.800,-.
11. Odkoupení části pozemku parc.č. 2466/256 podle GP označené jako díl „n“ o výměře 202
m2, části pozemku parc.č. 2466/435, podle GP označené jako díl „o“ o výměře 146 m2 a
části parc. č. 2466/439 podle GP označené novým parc. č. 2466/458 o výměře 216 m 2, vše
v k.ú. Tišnov a stavby místní komunikace včetně parkovacích stání a veřejného osvětlení,
ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně, umístěné na
pozemcích v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/256, parc. č. 2466/435, parc. 2466/260, parc. č.
2466/262, parc. č. 2466/265 a parc. č. 2466/439, resp. jejich částech, za kupní cenu ve
výši Kč 2.975.000,-. Ve znění kupní smlouvy bude obsažen závazek prodávající
společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o. se k dobudování propojení mezi komunikací a
bytovými domy a dodatečně požadovaného chodníku dle projektu společnosti AQUA
PROCON v termínu do 30.09.2009.
12. Bezúplatný převod části pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 2466/260, podle GP
označené jako díl „p“ o výměře 168 m2, části parc.č. 2466/262, podle GP označené jako
díl „q“ o výměře 213 m2, části parc.č. 2466/265, podle GP označené jako díl „r“ o výměře
104 m2 a části parc.č. 2466/439, podle GP označené novým parc.č. 2466/458 o výměře
216 m2 ve vlastnictví Jiřího Němce, bytem Tišnov do vlastnictví Města Tišnov.
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s.r.o., se sídlem v Tišnově a Městem Tišnov ohledně budoucího odkoupení částí pozemku
v k.ú. Tišnov parc. č. 475/1 o celkové výměře cca 325 m2 za kupní cenu ve výši
150,-Kč/m2 dle předloženého návrhu.
14. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1678-10 ve třetím patře domu čp.
1678 na ulici Králova v Tišnově o výměře 37,29 m2 .
15. Podmínky prodeje jednopokojového bytu č. 1678-10 ve třetím patře domu čp. 1678 na
ulici Králova v Tišnově o výměře 37,29 m2 ve smyslu čl. 7, odst. 5 Zásad prodeje domů a
bytů v majetku Města Tišnov obálkovou metodou jako volného bytu nejvyšší nabídce,
nejméně však za cenu stanovenou znaleckým posudkem a připočtením nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav, kterou
prodávající vložil do fondu oprav ke dni prodeje bytové jednotky.
Nabídky na odkoupení bytu mohou zájemci podat na podatelně MěÚ Tišnov v termínu do
31.07.2009 včetně.
Obálky označit: „Prodej bytu č. 1678- 10 na ulici Králova v Tišnově – nerozlepovat“!
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úpravě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části
fondu oprav.
16. Poskytnutí příspěvku na provoz CSS Tišnov, příspěvková organizace ve výši Kč
5.450.000,-.

ZM neschvaluje:
1. Prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1960 o výměře 17 m2, parc. č. 1601/67 o výměře
443 m2, parc. č. 1601/92 o výměře 24 m2 a parc, č. 1601/93 o výměře 40 m2 manželům
Pavlu a Daně Mrvovým, bytem Tišnov z důvodu dosud nevyřešeného způsobu využití
pozemků v dané lokalitě.
2. Prodej části pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova, a to části parc. č. 192/1 a části parc. č. 284
Luboši Malému a Věře Malé, oba bytem Hajánky.
3. Prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 284 Aleně Trtílkové, bytem Hajánky.
4. Prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/431 Ing. Petru Komůrkovi, bytem
Tišnov.
5. Zachování placených parkovacích míst na ulici Dřínová v Tišnově a ukládá nadále
respektovat usnesení RM č. 20/2006 ze dne 27.09.2006.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 25.06.2009.
2. Stav rozpracovanosti investičních akcí v roce 2009.
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4. Petici za zachování placeného parkovacího stání na ulici Dřínová v Tišnově ze dne
01.04.2009 sestavenou paní Diváckou, bytem Tišnov.
5. Zápis č. 2/2009 za schůze finančního výboru ze dne 22.04.2009.
6. Zápis č. 3/2009 ze schůze kontrolního výboru ze dne 22.04.2009.
7. Zápis č. 4/2009 ze schůze kontrolního výboru ze dne 10.06.2009.
8. Zápis č. 4/2009 ze schůze výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
15.06.2009.
9. Návrh financování projektu „Nadstavba ZŠ Smíškova“ předložený Ing. Sedláčkem a
ukládá RM rozšířit možnost financování formou zapojení jiných zdrojů.
Úkol: RM
Termín: do 22.10.2009

ZM pověřuje:
1. RM v termínu 26.06.2009 – 02.09.2009 schvalovat a provádět rozpočtová opatření
v případě obdržení dotace a ukládá RM informovat na příštím zasedání ZM o přijatých
rozpočtových opatření.

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

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

