Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2010 konaného dne 16. prosince 2010
01/08/2010 ZM schvaluje program jednání, předložený starostou města Tišnova –
Janem Schneiderem.
02/08/2010 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti RM ke dni 08.12.2010.
03/08/2010 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 5/2010 o místním
poplatku ze psů dle varianty C předloženého návrhu.
04/08/2010 ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu na zabezpečení
skceschopnosti Jednotky SDH Tišnov na rok 2010, a to ve výši 141.440 Kč.
05/08/2010 ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu na pokrytí mimořádných
výdajů Jednotky SDH Tišnov ve výši 62.210 Kč, vzniklých v souvislosti
s povodněmi v květnu a červnu 2010.
06/08/2010 ZM schvaluje přijetí dotace od JMK ve výši 1.283.319,21 Kč pro ZŠ Smíškova
840, na realizaci projektu Centrum Korálek.
07/08/2010 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 471.126 Kč na
činnost odborného lesního hospodáře.
08/08/2010 ZM schvaluje rozpočtová opatření města Tišnova č. 11/2010 ke dni 16.12.2010
09/08/2010 ZM pověřuje Radu města Tišnova v případě přijetí dotací schvalovat a provádět
příslušná rozpočtová opatření, a to do příštího zasedání ZM.
10/08/2010 ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Tišnova
příspěvkové organizaci Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708 ve výši
120.000 Kč včetně DPH na zajištění projektu „Podpora a zlepšování podmínek
výuky ICT v souladu s implementací ŠVP na naší škole“.
11/08/2010 ZM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z rozpočtu města Tišnova se Základní školou Tišnov, náměstí 28. října 1708 dle
předloženého návrhu.
12/08/2010 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 997/11 ve III. patře
budovy čp. 997 na ulici Halasova v Tišnově podle zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění a Pravidel k prodeji bytů z majetku města Tišnova schválených
dne 03.06.2010 jeho současným nájemcům manželům Hedvice a Jiřímu
Vařejčkovým.
13/08/2010 ZM bere na vědomí Zprávu o plnění opatření Komunitního plánu sociálních
služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 – 2012.
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14/08/2010 ZM schvaluje bližší specifikaci regulativu /x k platnému územnímu plánu
města Tišnova.
Regulativ /x v plochách označených názvem „U cihelen“ v platném
územním plánu ze dne 8.06.1998 zastupitelstvo města specifikuje
následovně:
a) Způsob využití musí být v souladu se způsobem stávajícího využití
sousedních pozemků (občanská vybavení-sport, individuální rekreace,
zahrádkářská činnost, veřejně volné rekreační plochy, krajinná zeleň,
lesy).
b) Způsob využití nesmí zhoršovat životní podmínky uživatelů sousedních
nemovitostí.
c) Způsob využití nesmí žádným způsobem přispět k narušení kvality
ovzduší, k navýšení hlukové zátěže a navýšení provozu vozidel.
d) Způsob využití nesmí ohrozit žádným způsobem nedaleký vodní tok Lubě
a spodní vody, které v této lokalitě vytváří kolektor – zásobárnu
podzemních vod.
e) Způsob využití je omezen zákonem nakládání s látkami závadnými vodám
a ovzduší.
f) Způsob využití nesmí navýšit úroveň antropogenního poškození lokality.
15/08/2010 ZM ukládá OÚPSŘ zahájit bezodkladně pořizování změny platného územního
plánu dle bližší specifikace schválené ZM 16.12.2010.
16/08/2010 ZM nesouhlasí s výstavbou „Energetického centra na zpracování bioodpadu
Tišnov“ v lokalitě bývalé cihelny v k.ú. Tišnov z důvodu negativního dopadu
záměru na životní podmínky občanů města Tišnova a nesouladu záměru
s regulativem /x územního plánu.

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

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