Usnesení ze zasedání ZM č. 1/2011 konaného dne 3. února 2011
01/01/2011 ZM schvaluje program jednání, předložený starostou města Tišnova –
Janem Schneiderem.
02/01/2011 ZM ukládá RM zpracovat návrh koncepce zdravotnictví Správního obvodu
Tišnov do roku 2020.
Úkol: Rada města Tišnova
Termín: do příštího zasedání ZM
03/01/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti RM ke dni 26.01.2011.
04/01/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města
Tišnova za rok 2010.
05/01/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010.
06/01/2011 ZM zřizuje v souladu s § 117 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
- Výbor finanční
- Výbor kontrolní
- Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb
07/01/2011 ZM jmenuje v souladu s čl. 2. odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva
města Tišnova:
- Helenu Randovou předsedkyní Výboru finančního
- Ing. Tomáše Komprse předsedou Výboru kontrolního
- Mgr. Renatu Pleskačovou předsedkyní Výboru pro komunitní plánování
sociálních služeb.
08/01/2011 ZM jmenuje v souladu s čl. 2. odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva
města Tišnova:
- Michala Kadlece místopředsedou Výboru finančního
- Ing. Marii Sendlerovou místopředsedkyní Výboru kontrolního
- Mgr. Moniku Chlupovou Fruhwirtovou místopředsedkyní Výboru pro
komunitní plánování sociálních služeb.
09/01/2011 ZM jmenuje v souladu s čl. 2. odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva
města Tišnova: členy Výboru finančního, Výboru kontrolního a Výboru pro
komunitní plánování sociálních služeb dle přílohy č. 1.
10/01/2011 ZM schvaluje výši odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Tišnova dle
předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2011 v souladu s Nařízením vlády
č. 375/2010 Sb.
11/01/2011 ZM zřizuje v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Osadní
výbor Hájek – Hajánky s počtem členů 7.
12/01/2011 ZM určuje v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, členy
Osadního výboru Hájek – Hajánky ve složení: Ladislav Kotouček, Hana
Chromá, Věra Girszewska, Martin Nejez, MUDr. Boris Pícha, Ing. Petr Malášek,
Josef Slanina.
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13/01/2011 ZM volí v souladu s § 120 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předsedou
Osadního výboru Hájek – Hajánky pana Ladislava Kotoučka.
14/01/2011 ZM schvaluje pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle
§ 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění pro členku rady města
Mgr. Zdeňku Dohnálkovou a členku zastupitelstva města PaedDr. Radmilu
Zhořovou.
15/01/2011 ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací:
- Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700;
- Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686;
- Mateřská škola, Tišnov, Horova 960, příspěvková organizace;
- Základní škola, Tišnov, nám. 28. října 1708;
- Základní škola, Tišnov, Smíškova 840;
- Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312;
a dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské kulturní
středisko, Tišnov, Mlýnská 152.
16/01/2011 ZM schvaluje doplnění pana Michala Fialy a paní Lenky Fialové do užšího
výběru žadatelů o byt na I. pololetí roku 2011.
17/01/2011 ZM neschvaluje prodej bytu č. 3 v domě čp. 1722 na ulici Květnická v Tišnově.
18/01/2011 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje včetně podmínek prodeje třípokojového
bytu č. 1722/3 v prvním patře domu čp. 1722, 1723, 1724 na ulici Květnická 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.
19/01/2011 ZM schvaluje prodej bytu č. 6 v domě čp. 953 na ulici Hornická v Tišnově
nejvyšší nabídce, tj. Ing. Jířímu Süsserovi, bytem Tišnov za kupní cenu 813.000
Kč. Podmínkou prodeje je, že kupující před podpisem řádné kupní smlouvy
uhradí náklady spojené s prodejem, daň z převodu nemovitostí a zůstatkovou část
fondu oprav, vše v souladu s Pravidly prodeje bytů z majetku města Tišnova ze
dne 03.06.2011.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. Ing. Marek Láznička, bytem Tišnov za kupní cenu 753.000 Kč.
20/01/2011 ZM schvaluje výjimku z Pravidel prodeje bytů z majetku města Tišnova a
prodloužení lhůty pro přijetí opakované nabídky na prodej bytu č. 7 v domě čp.
995 na ulici Halasova v Tišnově manželům Tomáši Illkovi a Jiřině Illkové
Žákové do 30.04.2011.
21/01/2011 ZM schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2302/4 o výměře 14 m2
a parc. č. 2302/5 o výměře 48 m2 ve vlastnictví společnosti OFFERGREEN s.r.o.,
se sídlem v Brně za kupní cenu ve výši 8.400 Kč. Náklady spojené s převodem
vlastnictví ponese Město Tišnov.
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22/01/2011 ZM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu
„Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu
města Tišnov“ včetně finanční spoluúčasti města.
23/01/2011 ZM bere na vědomí Plán práce Zastupitelstva města Tišnova na rok 2011.

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

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