Usnesení ze zasedání ZM č. 6/2009 konaného dne 10. září 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavření Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Vodárenskou akciovou společností
se sídlem v Brně Městu Tišnov dle předloženého návrhu.
3. Poskytnutí dotace ve výši 1.000.000,- Kč SK Tenis Tišnov na rekonstrukci tenisového
areálu na Ostrovci s tím, že dotace bude vyplacena ve 2 splátkách: 500 tis. Kč v roce
2009 a 500 tis. Kč v roce 2010.
4. Poskytnutí finančního příspěvku obci Kunín ve výši 100.000,- Kč na odstranění
povodňových škod.
5. Rozpočtová opatření Města Tišnov č. 14/2009 ke dni 10.09.2009 dle předloženého návrhu.
6. Prodej bytu č. 1678-10 na ulici Králova v Tišnově nejvyšší nabídce, tj. Jaroslavu
Štouračovi, bytem Tišnov za cenu 811.000,- Kč a úhradu nutných nákladů spojených
s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. Petr Štěpán, Tišnov
3. Martin Štourač, Tišnov
7. Prodej částí pozemků v k.ú. Tišnov: části parc.č. 1783/2 o výměře 304 m2, části parc.č.
1772/3 o výměře 17 m2 a části parc.č. 2356 o výměře 23 m2 nejvyšší nabídce, tj. Ladislavu
Křížovi, bytem Tišnov za kupní cenu 2.560,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s
prodejem a daně z převodu nemovitostí.
8. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov na straně jedné
a společností Němec Jiří stavitel s.r.o. se sídlem v Brně, společností „HONY ZA
KUKÝRNOU“, s.r.o.“ se sídlem v Tišnově a manžely Jiřím a Marií Němcovými, oba
bytem Tišnov, všichni na straně druhé, dle předloženého návrhu.
9. Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 475/4, podle GP označené
parcelním číslem 475/26 o výměře 437 m2 ve vlastnictví Amatérského fotbalového klubu
(AFK) Tišnov, se sídlem v Tišnově do vlastnictví Města Tišnov s tím, že náklady spojené
s převodem hradí Město Tišnov.
10. Zrušení Zásad prodeje obytných domů a bytů v majetku města Tišnova schválených ZM
dne 19.10.1995, v platném znění.

ZM neschvaluje:
1. Směnu pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova, a to parc. č. 352/3 o výměře 276 m2 ve vlastnictví
Radovana Kotoučka, bytem Hajánky za část parc. č. 192/1 a část parc. č. 230 o celkové
výměře 276 m2 ve vlastnictví Města Tišnov.

- 2 -

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 03.09.2009.
2. Zprávu o hospodaření města Tišnova k 30.06.2009.
3. Zprávu Ing. Sedláčka o rozpočtových opatřeních č. 10/2009, 11/2009, 12/2009 a 13/2009,
která schválila RM na základě pověření ZM ze dne 25.06.2009.
4. Zprávu o stavu pohledávek města Tišnova k 30.06.2009.
5. Stav pohledávek za nájemné a služby spojené s užívání bytu k 30.06.2009.
6. Zpráva o likvidaci odpadů za ½ roku 2009.
7. Zápis ze schůze kontrolního výboru č. 5/2009 ze dne 02.09.2009.
8. Zápis ze schůze finančního výboru č. 3/2009 ze dne 05.08.2009.

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

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

