Usnesení ze zasedání ZM č. 04/2010 konaného dne 1. července 2010
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2010.
3. Prodej částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 786/24, podle GP označených jako parc. č.
786/124 o výměře 12 m2 a parc. č. 786/125 o výměře 6 m2 stavebními bytovému družstvu
KVĚTNICE, se sídlem v Tišnově za kupní cenu ve výši 150,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí.
4. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 1225 o výměře 20 m2 Jaroslavu Kašparcovi,
bytem Drásov a Jiřímu Kašparcovi, bytem Lipůvka za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m2 +
úhradu nákladů spojených s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí.
5. Přijetí dotace r.č. CZ 1.04/4.1.01/53.00036 z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost „Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov“ “ ve
výši Kč 3.871.981,2.
6. Přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši Kč 329.318,- na zabezpečení činností,
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
7. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši Kč 473.599,- na úhradu nákladů na
činnost odborného lesního hospodáře.
8. Poskytnutí investičního příspěvku MěKS Tišnov ve výši Kč 455.000,- na pořízení
projektové dokumentace modernizace víceúčelového sálu kina Svratka.
9. Poskytnutí příspěvku na provoz MěKS Tišnov ve výši Kč 65.000,-.
10. Přijetí dotace z rozpočtu JMK pro Městské kulturní středisko Tišnov na projekt Tradice a
současnost v kultuře Tišnovska – různé kulturní akce, ve výši Kč 30.000,- za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, jejíž
předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele pro Městské kulturní středisko
Tišnov na projekt Tradice a současnost v kultuře Tišnovska
11. Rozpočtové opatření Města Tišnov č. 3/2010 ke dni 30.06.2010 dle předloženého návrhu.
12. Annu Rausovou, Maii Bytešníkovou a Pavla Kozelky do funkce přísedícího Okresního
soudu Brno – venkov na funkční období let 2010 – 2014.
13. Smlouvu o spolupráci v rámci individuálního projektu Plánování rozvoje sociálních
služeb v Jihomoravském kraji mezi Městem Tišnov a Jihomoravským krajem.

ZM neschvaluje:
1. Pořízení změny platného ÚPN SÚ Tišnov v lokalitě bývalé cihelny Na Trnci v Tišnově,
kterou ve svých shodných návrzích na pořízení změny požaduje 218 občanů města
Tišnova.
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ZM pověřuje:
1. RM v případě přijetí dotace schvalovat a provádět příslušná rozpočtová opatření.

ZM zprošťuje:
1. Z funkce tajemnice Výboru pro Komunitní plánování sociálních služeb paní Emílii
Trnčákovou a jmenuje tajemníkem uvedeného výboru Bc. Michala Kudláčka, vedoucího
odboru sociálních věcí.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 23.06.2010.
2. Zprávu o investičních akcích roku 2010.
3. Zprávu o hospodaření s nebytovými prostorami.
4. Zprávu o hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko za rok 2009.
5. Zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko za rok 2009.
6. Zprávu tajemníka MěÚ ve věci ustavení pozice projektového manažera.
7. Předloženou právu o možnostech financování a realizace akce„Nadstavba ZŠ Smíškova“.

ZM ukládá:
1. Odboru územního plánování a stavebního řadu MěÚ Tišnov o výsledku jednání
zastupitelstva ve věci návrhu pořízení změny ÚPN SÚ Tišnov v lokalitě bývalé cihelny Na
Trnci v Tišnově informovat bezodkladně všechny navrhovatele.

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

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

