USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011
0. Zahájení
01/05/2011 ZM schvaluje program zasedání, předložený starostou města Tišnova Janem
Schneiderem.

1. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 22.06.2011
02/05/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o činnosti RM ke dni 22.06.2011.

2. Návrh obecně závazných vyhlášek města Tišnova
03/05/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 8/2011 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města Tišnova, dle předloženého návrhu,
doplněného o odst. 2 v čl. 4 a o přílohu č. 3.
04/05/2011 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Tišnova č. 9/2011, kterou se
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2011 o místním poplatku ze
vstupného, dle předloženého návrhu.

3. Investice
05/05/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o rozpracovanosti investičních akcí.

4. Resocializační program pro děti v Tišnově na rok 2011
06/05/2011 ZM schvaluje žádost o dotaci a projekt Resocializační program pro děti v Tišnově
2011 – „Táborem to může začít“ (2. ročník) dle předloženého návrhu včetně finanční
spoluúčasti města na jeho realizace.
07/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na projekt Resocializační program pro děti v Tišnově 2011 – „Táborem
to může začít“ (2. ročník) dle předloženého návrhu.

5. Prodej bytů z majetku města Tišnova
08/05/2011 ZM schvaluje prodej bytu č. 5 v domě čp. 1659 na ulici Osvobození v Tišnově
nejvyšší nabídce, tj. Jiřině Kotoučkové, DiS., bytem Brno Vinohrady, a Ing. Václavu
Velískovi, bytem Brno Vinohrady, za kupní cenu 1.575.000 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 do dne podpisu
řádné kupní smlouvy. Vše v souladu s Pravidly prodeje bytů z majetku města Tišnova
schválenými ZM ze dne 03.06.2010.
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09/05/2011 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje vč. podmínek prodeje třípokojového bytu
1677/2 v přízemí budovy čp. 1677, 1678 na ul. Králova o výměře 82,60 m 2, jako volného bytu
tzv. obálkovou metodou, v souladu s Pravidly k prodeji bytů z majetku města Tišnova ze dne
3.6.2010 dle ředloženého návrhu.
10/05/2011 ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje vč. podmínek prodeje čtyřpokojového
bytu č. 1723/1 v I. patře budovy čp. 1722, 1723 a 1724 na ul. Květnická o výměře 92,03 m2,
jako volného bytu tzv. obálkovou metodou, v souladu s Pravidly k prodeji bytů z majetku
města Tišnova ze dne 3.6.2010 dle předloženého návrhu.

6. Byty
11/05/2011 ZM schvaluje užší výběr žadatelů o byt na II. pololetí roku 2011 dle předloženého
návrhu.

7. Pozemky
12/05/2011 ZM schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 16 podle GP
označení parc. č. 16/2 o výměře 109 m2 Barboře Lískové, bytem Brno za kupní cenu ve výši
70 Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
13/05/2011 ZM schvaluje prodej části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc. č. 318 o výměře
187 m2 a parc. č. 319/3 o výměře 101 m2 Markétě Hanákové, bytem Brno za kupní cenu ve
výši 70 Kč/m2 + úhradu nákladů spojených s prodejem a daně z převodu nemovitostí.
14/05/2011 ZM schvaluje odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1853/9 o výměře 123 m2
ve spoluvlastnictví Zdeňky Cibochové, bytem Praha a Tomáše Kozy, bytem Česká Lípa za
kupní cenu ve výši 18.390 Kč. Náklady spojené s prodejem nemovitostí nese Město Tišnov.
15/05/2011 ZM neschvaluje prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. o výměře 232 m2 České
poště, s.p., se sídlem v Praze.
16/05/2011 ZM neschvaluje prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 2032/7 o výměře 1 816 m2
a parc. č. 2032/8 o výměře 3 169 m2 Svatopluku Bílkovi, bytem Tišnov.
17/05/2011 ZM schvaluje odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov parc. č. 1659/41 o výměře
651 m2 a parc. č. 1659/4 o výměře 686 m2 ve vlastnictví Františka Müllera, bytem Praha,
Pfleger Marie Romany, bytem Ebersberg, Německo a Seizt Hany Eleonory Adelheid, bytem
Pullach im Isartal, Německo za kupní cenu ve výši 1.000.000 Kč. Náklady spojené
s prodejem nemovitostí nese Město Tišnov.
18/05/2011 ZM schvaluje prodej pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. 1891/14 o výměře 270 m2
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 854 na ulici Jiráskova v Tišnově za kupní cenu ve
výši 55.220 Kč + úhradu nákladů spojených s prodejem včetně daně z převodu nemovitostí.
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8. Návrh rozpočtových opatření města Tišnova č. 5/2011
19/05/2011 ZM schvaluje mimořádnou dotaci obci Štěpánovice ve výši 1.000.000 Kč na
vybudování cyklostezky Tišnov-Štěpánovice.
20/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace a uzavření „Smlouvy č. 08021834 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR“ k projektu „Systém třídění a sběru
bioodpadu v Tišnově“ dle předloženého návrhu.
21/05/2011 ZM bere na vědomí zprávu o zabezpečení lékařské služby první pomoci pro ORP
Tišnov v 2/2 roku 2011 a v roce 2012.
22/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zabezpečení
lékařské služby první pomoci pro ORP Tišnov ve výši 750.000 Kč pro 2/2 roku 2011
a 1.500.000 Kč pro rok 2012.
23/05/2011 ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje obci
s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci.
24/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotací z rozpočtu JMK pro Městské kulturní středisko,
Mlýnská 152 na projekty Tišnovské hudební festivaly a přehlídky – jazz, rock & blues,
šanson ve výši 80.000 Kč a 2. ročník festivalu „Hudební jaro Zdeňka Pololáníka“ ve výši
20.000 Kč za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK.
25/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 1.568.000 Kč na
kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy.
26/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva kultury ve výši 40.000 Kč pro MěKS
Tišnov na realizaci projektu „Battle of Bigbands“.
27/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 10.000 Kč na úhradu
výdajů souvisejících s volbami do OZ obce Sentice.
28/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva financí ve výši 376.136 Kč na
zabezpečení činností v oblasti sociálně- právní ochrany dětí.
29/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 467.994 Kč na
činnost odborného lesního hospodáře.
30/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ve výši 633.148
Kč na projekt „Systém třídění bioodpadu v Tišnově“
31/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 35.650 Kč na
hospodaření v lesích.
32/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 6.650 Kč na
hospodaření v lesích.
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33/05/2011 ZM schvaluje přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši 1.000.242,76 Kč pro
Základní školu Smíškova na projekt Korálek.
34/05/2011 ZM schvaluje rozpočtová opatření města Tišnova č. 5/2011 ke dni 30.06.2011.
35/05/2011 ZM pověřuje RM v případě přijetí dotace schvalovat a provádět příslušná
rozpočtová opatření do konání příštího zasedání ZM.

9. Finanční výpomoc ZŠ Tišnov, nám. 28. října
36/05/2011 ZM schvaluje smlouvu se Základní školou Tišnov, nám. 28. října 1708 o
poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města.

10. Mimořádná dotace na vybudování cyklostezky Tišnov - Štěpánovice
- viz příloha č. 10 – projednáno v rámci bodu č. 8 – rozpočtová opatření

11. Smlouva č. 08021834 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
- viz příloha č. 11 – projednáno v rámci bodu č. 8 – rozpočtová opatření.

12. Zabezpečení lékařské služby první pomoci pro ORP Tišnov v 2/2 roku
2011 a v roce 2012
- viz příloha č. 12 – projednáno v rámci bodu č. 8 – rozpočtová opatření

13. Pověření k přijímání prohlášení o uzavírání manželství
37/05/2011 ZM schvaluje pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle § 4
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění pro člena Zastupitelstva města Mgr. Karla
Švábenského.

14. Poskytnutí dotace z JMK pro MěKS
- viz příloha č. 14– bod zařazen do rozpočtových opatření.

15. Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko – Zpráva o hospodaření za rok 2010
38/05/2011 ZM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko
za rok 2010.

16. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva města
39/05/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 3/2011 ze zasedání výboru pro KPSS ze dne
12.04.2011.
40/05/2011 ZM jmenuje do funkce člena výboru pro komunitní plánování sociálních služeb
paní PhDr. Janu Hutařovou a paní Ing. Mgr. Marii Sendlerovou.
41/05/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 5/2011 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne
15.06.2011.
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42/05/2011 ZM bere na vědomí Zápis č. 13/2011 ze zasedání Osadního výboru Hájek –
Hajánky ze dne 12.05.2011.

17. Různé

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

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