Usnesení ze zasedání ZM č. 7/2010 konaného dne 25.listopadu 2010
01/07/2010 ZM schvaluje program jednání, předložený starostou města Tišnova –
Janem Schneiderem.
02/07/2010 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Tišnova do 18.11.2010
03/07/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 3/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle varianty B předloženého návrhu.
04/07/2010 ZM ukládá RM dopracovat materiál k návrhu obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů.
Termín: příští zasedání ZM
05/07/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
dle předloženého návrhu.
06/07/2010 ZM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě č. 313/2010 p poskytování
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
rok 2010 na akci „cyklostezka Tišnov – Dřevoplac“ v předloženém znění.
07/07/2010 ZM schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 116.500 Kč na
hospodaření v lesích.
08/07/2010 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši
6.267.000 Kč na výplatu příspěvku na péči.
09/27/2010 ZM schvaluje přijetí dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši
43.000 Kč na akci: „Cyklostezka Tišnov – Dřevoplac“.
10/07/2010 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 30.824 Kč na
přípravu sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.
11/07/2010 ZM schvaluje rozpočtová opatření města Tišnova č. 10/2010 ke dni 25.11.2010.
1/07/2010 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje včetně podmínek dvoupokojového
bytu č. 953/6 v prvním patře čp. 952-953 na ulici Hornická v Tišnově o
výměře 50,3 m2 + sklep 4 m2 jako volného bytu tzv. obálkovou metodou,
v souladu s Pravidly k prodeji bytů z majetku města Tišnova ze dne
03.06.2010 dle předloženého návrhu.
13/07/2010 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje včetně podmínek třípokojového
bytu č. 1722/3 v prvním patře čp. 1722, 1723, 1724 na ulici Květnická
v Tišnově o výměře 71,96 m2 + balkon 2,27 m2 + sklep 3,50 m2 jako volného
bytu, tzv. obálkovou metodou, v souladu s Pravidly k prodeji bytů
z majetku města Tišnova ze dne 03.06.2010 dle předloženého návrhu.
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14/07/2010 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na prodej bytu č. 3 na ulici Obětnická 1718 v Tišnově s paní Marií
Hytychovou z důvodu prodloužení termínu splatnosti kupní ceny bytu a nákladů
spojených s prodejem do 17.01.2011.
15/07/2010 ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní
smlouvy na prodej bytu č. 22 ul. Halasova 993 s manželi Lenkou a Rudolfem
Vallovými z důvodu prodloužení termínu splatnosti kupní ceny do 15.12.2010.
16/07/2010 ZM schvaluje uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“
s Romanou a Zdeňkem Dubčekovými, bytem Tišnov po měsíční splátce 500 Kč
od října 2010 dle předloženého návrhu.
17/07/2010 ZM schvaluje uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“
s Vlastimilou Ficovou, bytem Tišnov po měsíční splátce 1.500 Kč od října 2010
dle předloženého návrhu.
18/07/2010 ZM schvaluje uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s Jiřím
Danielem, bytem Tišnov po měsíční splátce 2.000 Kč od října 2010 dle
předloženého návrhu.
19/07/2010 ZM schvaluje uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s Lucií
Valentovou, bytem Tišnov po měsíční splátce 600 Kč od listopadu 2010 dle
předloženého návrhu.
20/07/2010 ZM schvaluje Užší výběr žadatelů o byt na I. pololetí roku 2011 dle přeloženého
návrhu.
21/07/2010 ZM ve smyslu ust. § 104, odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů svěřuje do působnosti:
- starosty Jana Schneidera oblast vnějších vztahů, rozpočtu a financí, lidských
zdrojů , školství a rodinné politiky;
- místostarosty p. Radovana Klusáka oblast veřejného pořádku a bezpečnosti,
dopravy a energetiky, komunálních služeb;
- místostarosty Marka Babáka oblast investic a majetku, sportu a kultury,
sociálních věcí a zdravotnictví;
- místostarosty Ing. Petra Bábora, Ph.D. oblast územního plánování a rozvoje,
podnikání a rozvoje pracovních příležitostí;
- radní Mgr. Zdeňky Dohnálkové oblast životního prostředí.
22/07/2010 ZM schvaluje výši odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova dle
předloženého návrhu s účinností od 12.11.2010, v souladu s nařízením vlády
č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
23/07/2010 ZM požaduje dopracování posudku na dokumentaci k projektu Energetické
centrum na zpracování bioodpadů Tišnov s tím, že budou relevantně
zodpovězeny veškeré připomínky, které k tomuto projektu v rámci procesu EIA
vzneslo Zastupitelstvo města Tišnova dne 03.06.2010 a také občané města a
občanská sdružení působící na území města Tišnova.
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24/07/2010 ZM požaduje zařadit Rozptylovou studii číslo E/554/10/00 na akci „Energetické
centrum na zpracování bioodpadů v Tišnově“ ze dne 08.09.2010 zpracovanou
firmou Teso Praha a.s. jako podklad k posuzování záměru Energetického centra
na zpracování bioodpadů Tišnov z důvodu rozporu závěrů této studie se Studií
pachových látek Energetické centrum na zpracování bioodpadů Tišnov ze dne
02.04.2010 zpracovanou firmou Odour s.r.o. (viz příloha usnesení č. 1).
25/07/2010 ZM nesouhlasí se záměrem výstavby Energetického centra na zpracování
bioodpadů Tišnov, dokud nebudou jednoznačně vyloučeny negativní vlivy
projektu na okolní životní prostředí a kvalitu života obyvatel (např. z hlediska
dodržení vyhlášky města č. 37 o závazných částech územního plánu sídelního
útvaru Tišnov v článku 3, odst. 1 a 7, dále z hlediska zápachu, zvýšené dopravy,
zatížení hlukem a ochrany chráněných živočichů).
26/07/2010 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2010 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování
sociálních služeb.

…………………………….
Jan Schneider
starosta města Tišnova

……………………………….
Radovan Klusák
místostarosta města
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