Usnesení ze zasedání ZM č. 2/2011 konaného dne 24. března 2011
01/02/2011 ZM schvaluje program jednání, předložený starostou města Tišnova Janem
Schneiderem.
02/02/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti RM ke dni 16.03.2011.
03/02/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 1/2011, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 3/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu.
04/02/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 2/2011 o místním
poplatku ze vstupného dle předloženého návrhu doplněného v čl. 5 termínem
splatnosti poplatku stanoveného paušální částkou.
05/02/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 3/2011 o místním
poplatku z ubytovací kapacity dle předloženého návrhu.
06/02/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 4/2011, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2006, kterou se
vydává Požární řád města Tišnova dle předloženého návrhu.
07/02/2011 ZM schvaluje celoroční hospodaření města za rok 2010, a to bez výhrad.
08/02/2011 ZM bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora Doc. Ing. Václava Kupčáka,
CSc. o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.
09/02/2011 ZM schvaluje zvýšení výdajů v oddíle tělovýchova a zájmová činnost o
100.000 Kč – položku příspěvky sportovním oddílům povýšit z 600.000 Kč
na 700.000 Kč.
10/02/2011 ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu města na rok 2011 s přijatými
změnami.
11/02/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva vnitra ve výši 5.382.000 Kč na
pořízení Technologického centra pro Městský úřad Tišnov.
12/02/2011 ZM schvaluje rozpočtový výhled města na období let 2012 – 2016.
13/02/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o odpadech za rok 2010.
14/02/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o kultuře za rok 2010.
15/02/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise pro mládež a mládežnických
organizací za rok 2010.
16/02/2011 ZM schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské
kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 dle předloženého návrhu.
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17/02/2011 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 995/7 ve III. patře budovy čp. 995 na
ulici Halasova v Tišnově současným nájemníkům Jiřině Illkové Žákové a
Tomáši Illkovi, oba bytem v Tišnově. Podmínkou prodeje je, že kupující před
podpisem řádné kupní smlouvy uhradí náklady spojené s prodejem, daň
z převodu nemovitostí a zůstatkovou část fondu oprav v souladu s Pravidly
prodeje bytů z majetku města Tišnova ze dne 03.06.2010.
18/02/2011 ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 997/11 ve III. patře budovy čp. 997 na
ulici Halasova v Tišnově paní Ivaně Cimrmanové, bytem v Šerkovicích za kupní
cenu 477.187 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 v souladu s Pravidly prodeje bytů z majetku města
Tišnova schválených dne 03.06.2010.
19/02/2011 ZM schvaluje prodej bytu č. 3 v domě čp. 1722 na ul. Květnická v Tišnově
nejvyšší nabídce tj. Josefu Skoumalovi, bytem Nedvědice 166 a Ivaně
Kouřilové, bytem Nedvědice 166 za kupní cenu 1.457.000 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 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 schválenými ZM ze dne 3.6.2010.
Pro případ odmítnutí zájemce se stanovuje následující pořadí:
2. Jiřina Kotoučková, DiS., Bořetická 22, Brno a Ing. Václav Velísek,
Bořetická 22, Brno za kupní cenu 1.412.000 Kč;
3. Mgr. Václav Kovařík, Hybešova 598, Tišnov za kupní cenu 1.410.050 Kč;
4. Petr Šikula, Družstevní 577, Tišnov za kupní cenu 1.260.000 Kč.
20/02/2011 ZM schvaluje doplnění pana Marka Malíka a pana Jana Karáska do užšího
výběru žadatelů o byt na I. pololetí roku 2011.
21/02/2011 ZM schvaluje uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ s paní
Monikou Ferreirovou, bytem Tišnov, po měsíční splátce 200 Kč od března 2011
dle předloženého návrhu.
22/02/2011 ZM schvaluje darování částí pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc. č. 249/2
podle GP označené jako díl „i“ o výměře 5 m2, části parc. č. 2283/6 podle GP
označené jako díl „k“ o výměře 11 m2, části parc. č. 2638//1 podle GP označené
jako díl „l“ o výměře 1 621 m2, části parc. č. 2640 podle GP označené jako díl „j“
o výměře 75 m2, části parc. č. 258/4 podle GP označené jako díl „b“ o výměře
1 m2 a části parc. č. 2663 podle GP označené jako díl „d“ o výměře 10 m2
Jihomoravskému kraji, se sídlem v Brně. (ulice Cáhlovská, U Humpolky)
23/02/2011 ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc. č.
2282/1 podle GP označené parc. č. 2282/21 o výměře 1 756 m2, části parc. č.
2638/7 podle GP označení jako díl „f“ o výměře 2 m2 a části parc. č. 2638/8
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podle GP označené jako díl „g“ o výměře 16 m2 ve vlastnictví Jihomoravského
kraje, se sídlem v Brně do vlastnictví Města Tišnov. (ulice Cáhlovská,
U Humpolky)
24/02/2011 ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Tišnov: parc. č. st. 2438 o výměře 183 m2,
vzniklé z části parc. č. 2466/209 podle GP označené jako díl „a“ o výměře 42 m2
a z části parc. č. 2466/210 podle GP označené jako díl „b“ o výměře 141 m2 ve
vlastnictví Města Tišnov za parc. č. 2466/254 o výměře 93 m2, parc. č. 2466/259
o výměře 213 m2 a parc. č. 2466/445 o výměře 29 m2 ve vlastnictví společnosti
Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně. Náklady spojené s provedením
směny včetně daně z převodu nemovitostí, budou oběma smluvními stranami
hrazeny rovným dílem. (ulice M. Pavlíkové)
25/02/2011 ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Tišnov: částí parc. č. 2466/128 podle GP
označených parc. č. 2466/523 o výměře 12 m2, parc. č. 2466/524 o výměře
16 m2, parc. č. 2466/525 o výměře 15 m2, parc. č. 2466/526 o výměře 15 m2 a
parc. č. 2466/527 o výměře 12 m2, části parc. č. 2466/431 podle GP označené
parc. č. 2466/528 o výměře 11 m2, části parc. č. 2466/432 podle GP označené
parc. č. 2466/529 o výměře 18 m2 a části parc. č. 2466/433 podle GP označené
parc. č. 2466/530 o výměře 25 m2 ve vlastnictví Města Tišnov za parc. č.
2466/246 o výměře 60 m2, parc. č. 2466/439 o výměře 56 m2, parc. č. 2466/461
o výměře 2 m2 a parc. č. 2466/462 o výměře 6 m2 ve vlastnictví společnosti
Němec Jiří stavitel s.r.o., se sídlem v Brně. Náklady spojené s provedením
směny včetně saně z převodu nemovitostí budou oběma smluvními stranami
hrazeny rovným dílem. (lokalita Hony za Kukýrnou)
26/02/2011 ZM schválit odkoupení částí pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 2371/1 podle GP
označených parc. č. 2371/7 o výměře 911 m2 a parc.č. 2371/8 o výměře 46 m2 ve
vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně
za kupní cenu ve výši 63.530 Kč dle podmínek kupní smlouvy, která tvoří
přílohu č.11.4 zápisu. (cyklostezka – Dřevoplac)
27/02/2011 ZM bere na vědomí základní strukturu a teze koncepce zdravotnictví dle
předloženého návrhu.
28/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2011 ze schůze Finančního výboru ze dne
23.02.2011.
29/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2011 ze schůze Finančního výboru ze dne
09.03.2011.
30/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2011 ze schůze Kontrolního výboru ze dne
16.02.2011.
31/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2011 ze schůze Kontrolního výboru ze dne
02.03.2011.
32/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 3/2011 ze schůze Kontrolního výboru ze dne
09.03.2011.
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33/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 1/2011 ze schůze Výboru pro Komunitní plánování
sociálních služeb ze dne 16.02.2011.
34/02/2011 ZM odvolává z funkce členky Výboru pro Komunitní plánování sociálních
služeb na vlastní žádost MUDr. Ludmilu Hlaváčovou.
35/02/2011 ZM jmenuje do funkce členky Výboru pro Komunitní plánování sociálních
služeb paní Boženu Suzovou.
36/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 8/2011 Osadního výboru Hájek – Hajánky ze dne
16.02.2011.
37/02/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 9/2011 Osadního výboru Hájek – Hajánky ze dne
20.02.2011.

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

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