Usnesení ze zasedání ZM č. 05/2010 konaného dne 9. září 2010
ZM schvaluje:
1. Program jednání, předložený starostou města Tišnova – Ing. Františkem Svobodou.
2. Rozpočtové provizorium Města Tišnov k 31.03.2011.
3. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy č. 313/2010 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 na akci „Cyklostezka
Tišnov – Dřevoplac“ dle předloženého návrhu.
4. Přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 5.400.000,- Kč na výplatu
příspěvku na péči oprávněným osobám.
5. Přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 472.871,- Kč na činnost odborného
lesního hospodáře.
6. Přijetí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory na výstroj a výzbroj
jednotce SDH Tišnov ve výši 105.000,- Kč dle předloženého návrhu.
7. Rozpočtová opatření města Tišnova č. 6/2010 ke dni 09.09.2010 dle předloženého návrhu.
8. Poskytnutí dotace ve výši 250.000,- Kč TJ Sokol Tišnov na provoz areálu sokolovny.
9. Poskytnutí dotace ve výši 280.000,- Kč SSK Tišnov na provoz sportovní haly.
10. Prodej bytové jednotky č. 3 v domě čp. 1722 na ulici Květnická v Tišnově nejvyšší
nabídce, tj. Petře Iskrové, bytem Kuřim, za kupní cenu 1.291.000,- Kč. Podmínkou prodeje
je, že kupující před podpisem řádné kupní smlouvy převezme ručitelský závazek vůči
úvěrující bance vztahující se k převáděné bytové jednotce z titulu poskytnutí úvěru na
revitalizaci domu, v němž se předmětná bytová jednotka nachází. Dále kupující uhradí
náklady spojené s převodem, daň z převodu nemovitostí, zůstatkovou část fondu oprav a
splátku úvěru, kterou město Tišnov uhradilo za kupujícího v době od převzetí ručitelského
závazku kupujícím, do dne podpisu řádné kupní smlouvy, vše v souladu s Pravidly prodeje
bytů z majetku města Tišnova ze dne 03.06.2010.
11. Prodej:
- bytové jednotky č. 991/14 ve IV. patře budovy čp. 991 v ulici Halasova v Tišnově
současným nájemníkům Ludmile a Josefu Fenclovým za kupní cenu 451.598,- Kč;
- bytové jednotky č. 992/15 v VII. patře budovy čp. 992 v ulici Halasova v Tišnově
současnému nájemci Davidu Koláčkovi za kupní cenu 666.477,- Kč;
- bytové jednotky č. 993/17 v V. patře budovy čp. 993 v ulici Halasova v Tišnově
příbuznému nájemci Ireně Kopečné za kupní cenu 451.570,- Kč;
- bytové jednotky č. 997/17 v V. patře budovy čp. 997 v ulici Halasova současnému
nájemci Františku Viktorovi za kupní cenu 451.052,- Kč;
- bytové jednotky č. 1718/6 ve III. patře budovy čp. 1718 v ulici Květnická v Tišnově
současnému nájemci Marii Hytychové za kupní cenu 1.178.972,- Kč;
- bytové jednotky č. 993/22 v VII. Patře budovy čp. 993 v ulici Halasova současným
nájemcům Lence a Rudolfu Vallovým za kupní cenu 700.077,- Kč.

- 2 Podmínkou prodeje je, že kupující před podpisem řádné kupní smlouvy převezme
ručitelský závazek vůči úvěrující bance, vztahující se k převáděné bytové jednotce z titulu
poskytnutí úvěru na revitalizaci domu, v němž se předmětná bytová jednotka nachází.
Dále kupující uhradí náklady spojené s prodejem, daň z převodu nemovitostí, zůstatkovou
část fondu oprav a splátku úvěru, kterou město Tišnov uhradilo za kupujícího v době od
převzetí ručitelského závazku kupujícím, do dne podpisu řádné kupní smlouvy, vše
v souladu s Pravidly prodeje bytů z majetku města Tišnova ze dne 03.06.2010.
12. Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany s obcí Rohozec
dle předloženého návrhu.
13. Darování části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2350/1 o výměře 30 m2 Jihomoravskému
kraji, se sídlem v Brně.
14. Bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2355/2 podle GP označené parc.
č. 2355/9 o výměře 97 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně do
vlastnictví Města Tišnov.
15. Odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc. č. 2466/176 označené novým parc. č.
2466/516 o výměře 83 m2, části parc. č. 2466/279 podle GP označené jako díl „a“ o
výměře 242 m2 a parc. č. 2466/466 o výměře 571 m2 ve vlastnictví společnosti Němec
Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně, části parc. č. 2466/177 podle GP označené novým
parc. č. 2466/518 o výměře 94 m2 ve vlastnictví společnosti „HONY ZA KUÝRNOU“,
s.r.o., se sídlem v Tišnově, části parc. č. 2466/507, podle GP označené novým parc. č.
2466/521 o výměře 111 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Marie Němcových a stavby
místní komunikace včetně parkovacích stání, chodníku a veřejného osvětlení ve
vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně, umístěné na
pozemcích v k.ú. Tišnov parc. č. 2466/516, parc. č. 2466/518, parc. č. 2466/466 a parc. č.
2466/521 za kupní cenu ve výši 500.000,- Kč + DPH.
16. Směnu částí pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc. č. 2375/3 podle GP označené novým
parc. č. 2375/19 o výměře 100 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za část pozemku parc. č.
st. 15/2 podle GP označené novým parc. č. 2716 o výměře 100 m2 ve vlastnictví
společnosti EUROBOND INVEST a.s., se sídlem v Modřicích dle podmínek směnné
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 10.4 zápisu.
17. Prodej nemovitostí v k.ú. Tišnov, a to pozemků parc. č. 11/2 o výměře 59 m2, parc. č.
298/1 o výměře 86 m2, parc. č. 289/2 o výměře 112 m2, parc. č. 290 o výměře 202 m2,
parc. č. 486/2 o výměře 233 m2, parc. č. 468/3 o výměře 395 m2, parc. č. 490/1 o výměře
377 m2, parc. č. 490/2 o výměře 456 m2, parc. č. 2693 o výměře 117 m2, části parc. č.
2324 podle GP označené novým parc. č. 2324/2 o výměře 104 m2, budovy čp. 360,
postavené na pozemku parc. č. st. 289/1 a budovy čp. 369, postavené na pozemku parc. č.
st. 290 Petru Bednářovi, bytem Tišnov za celkovou kupní cenu ve výši 1.450.000,- Kč +
úhradu nákladů spojených s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí a uzavření
smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Tišnov a Petrem Bednářem dle
předloženého návrhu.

- 3 18. 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.
19. Mgr. Janu Beránkovou a Jitku Hamerníkovou do funkce přísedící Okresního soudu Brno
– venkov na funkční období let 2010 – 2014.

ZM bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti RM do 01.09.2010.
2. Zprávu o hospodaření Města Tišnov k 30.06.2010.
3. Zprávu o stavu pohledávek Města Tišnov k 30.06.2010.
4. Zprávu o likvidaci odpadů za ½ roku 2010.
5. Zprávu o stavu pohledávek na nájemném a službách spojených s užíváním bytu za ½ roku
2010.
6. Zápis č. 3/2010 ze schůze finančního výboru ze dne 11.08.2010.
7. Zápis č. 4/2010 ze schůze kontrolního výboru ze dne 23.06.2010.
8. Zápis č. 5/2010 ze schůze kontrolního výboru ze dne 25.08.2010.
9. Zprávu o přípravě voleb do Zastupitelstva města Tišnova a do Senátu Parlamentu České
republiky.

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

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

