Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2009 konaného dne 22. října 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Jednací řád Zastupitelstva města Tišnova dle předloženého návrhu.
3. Obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů dle předloženého návrhu.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, o stanovení koeficientu pro výpočet daně
z nemovitostí dle předloženého návrhu
5. Zřizovací listiny stávajících příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.
6. Zřízení nové příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, Horova 960 a její zřizovací
listinu.
7. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 5.439.000,- na příspěvek
na péči oprávněným osobám.
8. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 250.858,- na zabezpečení činností
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
9. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 474.816,- na činnost odborného
lesního hospodáře.
10. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 41.300,- na výsadbu minimálního
podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
11. Přijetí doplatku dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši Kč 45.574,- na
budovanou kanalizaci v Honech za Kukýrnou – II. etapa.
12. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 15/2009 k 22.10.2009 dle předloženého návrhu.
13. Darovací smlouvu mezi Občanským sdružením „Rozhled na Tišnov“ a městem Tišnov
dle předloženého návrhu.
14. Podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt
„Cyklostezka Tišnov – Dřevoplac“.
15. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1840 o výměře 18 m2 Miroslavu Krofkovi,
bytem Tišnov za kupní cenu 300,- Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně
z převodu nemovitostí.
16. Darování části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/26 podle GP označené jako díl „c“ o
výměře 7 m2 Jihomoravskému kraji, se sídlem v Brně.

- 2 17. Bezúplatný převod částí pozemku v k. ú. Tišnov parc. 2322/1 podle GP označených díly
„b“ a „d“ o celkové výměře 13 m2 a dále částí pozemku parc. č. 2322/6 o výměře 44 m2
ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně do vlastnictví Města Tišnov.
18. Memorandum o spolupráci při zajištění opravy a následném využití hospodářské budovy
Cisterciáckého opatství Porta Coeli dle předloženého návrhu.
19. Janu Pokornou a Dagmar Bednářovou, obě bytem Tišnov do funkce přísedícího
Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2009 – 2013.
20. Poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč TJ Sokol Tišnov na provoz areálu sokolovny.
21. Poskytnutí dotace ve výši 270.000,- Kč SSK Tišnov na provoz sportovní haly.

ZM konstatuje:
1. Že město Tišnov v případě schválení podpory projektu „Cyklostezka Tišnov – Dřevoplac“
zajistí prostřednictvím usnesení zastupitelstva finanční prostředky na krytí nákladů
spojených s realizací tohoto projektu.

ZM pověřuje:
1. RM v termínu od 22.10.2009 do 31.12.2009 v případě, že město Tišnov obdrží dotaci,
provádět rozpočtová opatření a na příštích zasedáních ZM o těchto přijatých rozpočtových
opatřeních informovat.
.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 15.10.2009.
2. Zprávu o investičních akcích roku 2009.
3. Zápis č. 5/2009 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb ze dne
21.09.2009.
4. Zápis č. 6/2009 ze schůze Výboru kontrolního ze dne 07.10.2009.

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

..…………………………
Jan Schneider
místostarosta

