Usnesení ze zasedání ZM č. 01/2010 konaného dne 18. února 2010
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje mezi Jihomoravským krajem a městem Tišnov za účelem spolufinancování projektu
„Bezpečně na kole Tišnovem – zvýšení bezpečnosti silničního provozu“.
3. Dodatek č. 1 zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací dle předložených návrhů:
- Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 177
- Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace
- Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686
- Základní škola, Tišnov, Smíškova 840
- Základní škola, Tišnov, nám. 28. října 1708
- Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312
4. Doplnění Zdeňky a Antonína Snášelových do užšího výběru žadatelů o byt na I. pololetí
roku 2010.
5. Vyhlášení záměru prodeje jednopokojového bytu č. 1717-2 v prvním patře domu čp. 1717,
1718, 1719 na ulici Květnická v Tišnově o výměře 30,77 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep
1,00 m2 .
6. Podmínky prodeje jednopokojového bytu č. 1717-2 v prvním patře domu čp. 1717, 1718,
1719 na ulici Květnická v Tišnově o výměře 30,77 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep 1,00 m2
ve smyslu čl. III, odst. 5 pravidel k prodeji bytů z majetku města Tišnova 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 31.03.2010 včetně.
Obálky označit: „Prodej bytu č. 1717-2 na ulici Květnická v Tišnově – nerozlepovat“!
V nabídce uvést: Konkrétní nabízenou cenu a závazek k úhradě nutných nákladů
spojených s prodejem, daně z převodu nemovitostí a zůstatkové části fondu oprav.
7. Odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2400/1 podle GP označených parc. č.
2400/27 o výměře 5 m2, parc. č. 2400/28 o výměře 19 m2 a parc. č. 2400/29 o výměře 5 m2
ve vlastnictví společnosti ČEPS a.s, se sídlem v Praze za kupní cenu ve výši Kč 4.330,- +
DPH. Náklady spojené s převodem hradí Město Tišnov.
8. Odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2053/18 podle GP označenou parcelním
číslem 2053/21 o výměře 196 m2 ve vlastnictví VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a.s., se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2. Náklady
spojené s převodem hradí Město Tišnov.
9. JUDr. Františka Janíčka, bytem Tišnov do funkce přísedícího Okresního soudu Brno –
venkov na funkční období let 2010 – 2014.

- 2 10. Uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí
Předklášteří dle předloženého návrhu.
11. Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova Mateřskému centru
Studánka, o.s. ve výši Kč 150.000,- na zajištění provozu centra v prvním pololetí roku
2010 a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Tišnova s Mateřským centrem Studánka, o.s. dle předloženého návrhu.
12. Projekt „Resocializační tábor pro děti v Tišnově“ na rok 2010 dle předloženého návrhu
včetně finanční spoluúčasti města na jeho realizaci.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 10.02.2010.
2. Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2009.
3. Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2009.
4. Vyhodnocení činnosti městského kamerového a dohlížecího systému za II. pololetí roku
2009.
5. Odstoupení společnosti Kv. Řezáč, s.r.o., Tišnov od smluv o uzavření budoucích
směnných smluv, které byly uzavřeny 01.09.2004 mezi Městem Tišnov na straně jedné a
společností Kv. Řezáč, s.r.o., se sídlem v Tišnově a Marií Mihulovou, bytem
Malhostovice, na straně druhé.
6. Odstoupení pana Ladislava Kříže, bytem Tišnov od záměru odkoupení částí pozemků
v k.ú. Tišnov.
7. Zápis č. 1/2010 z kontrolního výboru ze dne 27.01.2010.

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

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

