Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2011 konaného dne 5. kvěna 2011
01/04/2011 ZM schvaluje program zasedání, předložený starostou města Tišnova
Janem Schneiderem.
02/04/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti RM ke dni 27.04.2011.
03/04/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 5/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu, upraveného
v čl. 6 odst. 1 stanovením krátkodobého poskytování služeb a prodeje dobou
maximálně 10 dní a v čl. 6 odst. 2 stanovením dlouhodobého poskytování služeb
a prodeje dobou delší než 10 dní.
04/04/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření města Tišnova k 31.03.2011.
05/04/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření – lesy 2010.
06/04/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko za rok 2010.
07/04/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výši 98.000 Kč na
pořízení PC a software do knihovny.
08/04/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 5.580 Kč na
výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin.
09/04/2011 ZM schvaluje rozpočtová opatření města Tišnova č. 2/2011 ke dni 05.05.2011.
10/04/2011 ZM neschvaluje prodej půdního prostoru v objektu čp. 116 nám. Míru v Tišnově
se stavební plochou parc. č. st. 85/4.
11/04/2011 ZM neschvaluje prodej nemovitosti čp. 2 na ulici Brněnská v Tišnově včetně
pozemku parc. č. st. 165/1.
12/04/2011 ZM schvaluje doplnění paní Ilony Kafoňkové do užšího výběru žadatelů o byt na
I. pololetí roku 2011.
13/04/2011 ZM schvaluje uzavření dokumentu „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“
s Annou a Zdeňkem Bikárovým, bytem Tišnov, po měsíční splátce 500 Kč od
měsíce srpna 2011 dle předloženého návrhu.
14/04/2011 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje vč. podmínek prodeje třípokojového
bytu 1677/2 v přízemí budovy čp. 1677, 1678 na ulici Králova o výměře
82,60 m2 jako volného bytu, tzn. obálkovou metodou, v souladu s Pravidly
k prodeji bytů z majetku města Tišnova ze dne 03.06.2010 dle předloženého
návrhu.
15/04/2011 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje včetně podmínek prodeje třípokojového
bytu 1659/5 v I. patře budovy čp. 1658, 1659 na ulici Osvobození o výměře
81,60 m2 jako volného bytu, tzn. obálkovou metodou, v souladu s Pravidly
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k prodeji bytů z majetku města Tišnova ze dne 03.06.2010 dle předloženého
návrhu.
16/04/2011 ZM neschvaluje prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 467/1 o výměře cca
1 060 m2 Stanislavu Helanovi, bytem Štěpánovice.
17/04/2011 ZM schvaluje prodej pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 11 o výměře
99 m2, parc. č. 13/2 o výměře 60 m2 a části parc. č. 14 podle GP označené parc.
č. 14/2 o výměře 117 m2 Zuzaně Formanové, bytem Hájek za kupní cenu ve výši
70 Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
18/04/2011 ZM neschvaluje prodej pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova parc. č. 67 o výměře cca
35 m2 Mojmíru Špačkovi, bytem Hradčany.
19/04/2011 ZM schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc. č.163 podle GP
označeného parc. č. st. 2707 o výměře 1 m2 manželům Miroslavu a Ireně
Feiferovým, bytem Tišnov za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
20/04/2011 ZM schvaluje poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2011 dle přílohy č. 1.
21/04/2011 ZM zřizuje Fond životního prostředí města Tišnova.
22/04/2011 ZM schvaluje Pravidla tvorby a použití Fondu životního prostředí města Tišnova
dle předloženého návrhu.
23/04/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 3/2011 ze schůze Výboru finančního ze dne
20.04.2011.
24/04/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 4/2011 ze schůze Výboru kontrolního ze dne
20.04.2011.
25/04/2011 ZM odvolává pana Jana Fillu na vlastní žádost z funkce člena Výboru
kontrolního.
26/04/2011 ZM volí pana Milana Speráta členem Výboru kontrolního.
27/04/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 2/2011 ze schůze Výboru pro komunitní plánování
sociálních služeb ze dne 15.03.2011.
28/04/2011 ZM bere na vědomí Zápisy z jednání Osadního výboru Hájek – Hajánky
č. 10/2011 ze dne 22.03.2011, č. 11/2011 ze dne 08.04.2011 a č. 12/2011 ze dne
12.04.2011.

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

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