Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2009 konaného dne 3. prosince 2009
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Plán práce RM a ZM na rok 2010.
3. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši Kč 7.023.000,- na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám.
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč 13.095,- na
hospodaření v lesích.
5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši Kč 95.119,- na
zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Tišnov.
6. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 18/2009 k 03.12.2009 dle předloženého návrhu.
7. Rozpočtové provizorium města Tišnova k 31.03.2010.
8. Zřizovací listinu Mateřské školy, Tišnov, Horova 960, příspěvkové organizace.
9. Novelizovaná „Pravidla k přijímání, posuzování a vyřizování žádostí o nájem nebo
výměnu bytu v domech s byty zvláštního určení ve vlastnictví města Tišnova“ s platností
od 01.01.2010.
10. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010-2012.
11. Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2010.
12. Návrh plánu prodeje bytových jednotek z majetku města Tišnova včetně kalkulace ceny a
seznamu vyjmutých bytů z prodeje z důvodu žalob na vyklizení bytu pro neplacení
nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytu dle předloženého návrhu.
13. Darování části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2345 podle GP nově označené parc. č.
2345/2 o výměře 108 m2 Tělocvičné jednotě Sokol Tišnov, se sídlem v Tišnově.
14. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1808/28 o výměře 167 m2 ve
vlastnictví JUDr. Stanislava Sedláčka, bytem Brno do vlastnictví Města Tišnov s tím, že
náklady spojené s převodem pozemku hradí Město Tišnov.
15. Bezúplatný převod spoluvlastnických podílů obcí Březina, Hradčany, Lomnička,
Vohančice a Železné k pozemkům v k.ú. Tišnov parc. č. 2010 o výměře 3 213 m2, parc. č.
st. 443 o výměře 71 m2 a budově postavené na pozemku parc. č. st. 443 do vlastnictví
Města Tišnov, se závazkem města umožnit občanům výše uvedených obcí pohřbívání
v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2584/14 o výměře 6 830 m2 a parc. č. 2584/18
o výměře 1 308 m2 ve vlastnictví Františka Michálka, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši
315,- Kč/m2.
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ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 26.11.2009.
2. Zprávu o hospodaření města k 30.09.2009.
3. Informaci o provedených rozpočtových opatřeních č. 16/2009 a 17/2009, která schválila
RM na základě pověření ZM ze dne 22.10.2009.
4. Plán kulturních a společenských akcí pro rok 2010.
5. Plán investic na rok 2010.
6. Zápis č. 4/2009 ze schůze finančního výboru ze dne 11.11.2009.
7. Zápis č. 7/2009 ze schůze kontrolního výboru ze dne 16.11.2009.

ZM ukládá:
1. Jednotlivým správcům kapitol rozpočtu města (odborům) předložit kvalifikované a
opodstatněné požadavky (při zohlednění poklesu příjmů v roce 2009 a uplatnění
maximální hospodárnosti) na finanční zajištění chodu města (rozpočtované akce, investice,
provoz MěÚ) a příspěvkových organizací zřízených městem, s cílem připravit rozpočet na
rok 2010 v souladu s časovým harmonogramem.

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

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

