Z Á P I S č. 9/2015
z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015
Přítomní:

Ing. Karel Souček - předseda
Aleš Navrátil – místopředseda
Členové:
Ing. Jiřina Frýbová,
Ing. Petra Dokládalová
Bohumila Malásková,
Bc. Milan Halouzka
Tomáš Vala
Mgr. David Vávra
Zdenek Krutek

9 členů, MK je usnášeníschopná.
Hosté:

Ing. Ladislav Suchomel
p. H.

Program:
Nové body k projednání
1/ Prodej části pozemku par. č. 467/1 v k. ú. Tišnov
2/ Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov
3/ Žádost o ukončení nájemného vztahu a žádost o pronájem části pozemku parc. č.
1601/11 v k. ú. Tišnov
4/ Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 1590/1 v k. ú. Tišnov
5/ Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2283/6 v k.ú. Tišnov
6/ Odkoupení nemovitosti v k. ú. Tišnov
7/ Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 350 v k. ú. Jamné u Tišnova
8/ Žádost o pronájem prostor pro provozování školního zřízení
9/ Žádost o snížení nájmu
10/ Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti
11/ Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 24/12P
12/ Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 366 na ul. U Střelice v Tišnově za účelem
provozování občerstvení návštěvníků koupaliště vzhledem ukončení nájmu
13/ Otevírání obálek – pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 1698 na ulici Hornická
v Tišnově
14/ Různé

Zahájení
Jednání majetkové komise zahájil předseda Ing. Karel Souček v 15:30 hod.
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Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání MK dne 8. 9. 2015
1. Odkoupení pozemků v k.ú. Jamné u Tišnova
Dne 23. 9. 2015 Rada města Tišnova doporučila Zastupitelstvu města Tišnova schválit odkoupení
pozemků v k. ú. Jamné u Tišnova parc.č. 873 o výměře 2.269 m2, parc.č. 875 o výměře 158 m2,
parc.č. 876 o výměře 77 m2, parc.č. 878 o výměře 184 m2, parc.č. 879 o výměře 20 m2 a parc.č. 880
o výměře 102 m2 ve vlastnictví manželů M..
2. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2664 v k.ú. Tišnov
Dne 23. 9. 2015 Rada města Tišnova doporučila Zastupitelstvu města Tišnova neschválit prodej
části pozemku v k. ú. Tišnov parc.č. 2664 o výměře cca 200 m2.
Komise majetková doporučila Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat s vlastníky
staveb umístěných na parc. č. 2664 v k. ú. Tišnov o majetkoprávní situaci a stavby legalizovat.
3. Pozemek u garáže umístěné na pozemku parc.č. st. 2070 v k.ú. Tišnov
Dne 23. 9. 2015 Rada města Tišnova doporučila Zastupitelstvu města Tišnova neschválit prodej
části pozemku parc. č. 2664 v k. ú. Tišnov.
Komise majetková doporučila Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat s vlastníkem o
směně části pozemku 1767/1 za část pozemku parc. č. 2664 v k. ú. Tišnov.
4. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 459/1 v k.ú. Tišnov
Dne 23. 9. 2015 Rada města Tišnova doporučila neschválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku
v k.ú. Tišnov parc.č. 459/1 o výměře cca 30 m2.
Komise majetková doporučila Odboru správy majetku a komunálních služeb jednat se společností
E.ON o prodeji celého pozemku parc. č. 459/1 v k. ú. Tišnov.
5. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Tišnov
Rada města Tišnova zahájila jednání o odkoupení pozemku v k. ú. Tišnov parc.č. 1912/1, 1912/4,
1916, 2332/1, 2466/3, 2466/39, 2466/233, 2466/234, 2466/235, 2466/236, 2466/237, 2466/328,
2466/405 o celkové výměře 4.351 m2.
6. Projednání způsobu využití objektu č.p. 2 v Tišnově
Majetková komise doporučila Odboru správy majetku a komunálních služeb vypracovat
jednoduchou studii případného rozdělení prostoru a vybudování sociálního zázemí v přízemí objektu
Brněnská č. p. 2 v Tišnově.
Dne 14. 9. 2015 se uskutečnila prohlídka prostor. Kde bylo zjištěna vlhkost, která na první pohled
odrazuje zájemce o pronájem. Proto je nutné provést sanaci zdiva a následné vymalování. Sociální
zázemí se nachází na chodbě ve společných prostorách.
7. Analýza bytového fondu ve městě Tišnově
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Rada města Tišnova sestavila pracovní skupinu složenou ze zástupců dotčených oblastí sociálního,
finančního, majetkového a bytového oddělení. Dne 23. 9. 2015 se uskutečnilo první zasedání, kdy
jednotlivým zástupcům byly stanoveny úkoly.
8. Návrh podmínek prodeje bytů na ulici Bezručova č.p. 35 v Tišnově
Majetková komise doporučila Radě města Tišnova nerealizovat prodej bytů v na ulici Bezručova č.
p. 35 parc. č. st. 497 v k. ú. Tišnov do doby než bude vytvořena koncepce bytového fondu ve městě
Tišnově.
V 15:45 hod přichází Zdenek Krutek. Majetková komise je nyní složena z 9 členů, a je
usnášeníschopná.

Nové body k projednání
1. Prodej části pozemku parc.č. 467/1 v k.ú. Tišnov
Město Tišnov uzavřelo v minulém kalendářním roce s panem S. H. Smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy. Obsahem budoucí smlouvy kupní je závazek smluvních stran uzavřít po kolaudaci
hřiště na adventure golf, a to nejpozději ve lhůtě čtyř let od uzavření této smlouvy, řádnou kupní
smlouvu, na jejímž základě nabude pan Helan část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře
1.254 m2 do svého vlastnictví.
Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že plot podél komunikace zasahuje
do části pozemku parc.č 467/1, která dle ujednání v budoucí kupní smlouvě neměla být
předmětem prodeje. Jedná se o 5 m2.
Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení
záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře 5 m2 pro účely umístění hřiště
na adventure golf.
K tomuto tématu byl pozván p. H., který po projednání tohoto bodu z komise majetkové odchází.

Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje části
pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1 o výměře 5 m2 pro účely umístění hřiště na adventure golf.
Komise majetková doporučuje realizovat prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 467/1
za stejných podmínek, jaké byly schváleny při projednávání uzavření budoucí kupní smlouvy
s panem H.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1, přítomno 9

Usnesení bylo přijato
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2. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov
Vlastník pozemku parc.č.st. 1928, jehož součástí je stavba garáže, žádá o odkoupení části pozemku
parc.č. 1601/11 v bezprostředním okolí garáže. Jedná se o plochu o výměře cca 120 m2.
Odbor správy majetku a komunálních služeb nedoporučuje prodej části pozemku parc.č. 1601/11
v k.ú. Tišnov realizovat.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova
neschválit prodej části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č 1601/11 o výměře cca 120 m2 Ing. M. S., nar.
….., trvale bytem M..
Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 2, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

3. Žádost o ukončení nájemního vztahu a žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1601/11
v k.ú. Tišnov
Paní M. L. je nájemcem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/11, kterou užívá jako zahrádku.
Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopna dále pozemek užívat a žádá o ukončení
nájemního vztahu. S touto žádostí o ukončení nájmu byla současně podána žádost J. P. o pronájem
shora uvedené části pozemku.
Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit ukončení nájemního vztahu
s paní L. a schválit vyhlášení nového záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú.
Tišnov.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit uzavření Dohody o ukončení nájmu
části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a M. L. , nar. ….. trvale bytem T.
ke dni 30.11.2015.
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru propachtovat část
pozemku parc.č. 1601/11 o výměře 340 m2 v k.ú. Tišnov, pro účely využití jako zahrádka.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

4. Žádost o pronájem části pozemku parc.č. 1590/1 v k.ú. Tišnov
Pan M. F. žádá o pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1590/1 o výměře 50 m2.
Požadovanou část pozemku bude využívat k uskladnění dřeva.
Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit vyhlášení záměru pronájmu
části pozemku parc.č. 1590/1 v k.ú. Tišnov.
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Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru pronájmu části
pozemku parc.č. 1590/1 o výměře 50 m2 v k.ú. Tišnov, pro účely uskladnění dřeva.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

5. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2283/6 v k.ú. Tišnov
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. žádá město Tišnov o odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov
parc.č. 2283/6 o výměře cca 23 m2 pro novou trafostanici. Jedná se o část pozemku
za samoobsluhou na sídlišti U Humpolky.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru prodeje části
pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2283/6 o výměře cca 23 m2 pro účely umístění nové trafostanice.
Komise majetková doporučuje stanovit kupní cenu na základě znaleckého posudku. Náklady
spojené s prodejem, včetně daně z nabytí nemovitých věcí, uhradí kupující.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

6. Odkoupení nemovitostí v k.ú. Tišnov
Společnost REIS, s.r.o., se sídlem v Brně je vlastníkem nemovitostí v k.ú. Tišnov, a to pozemku
parc.č.st. 1083 o výměře 269 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1947, pozemku parc.č. 2027/1
o výměře 1.650 m2 a pozemku parc.č. 2025/8 o výměře 239 m2. Pozemky tvoří bývalý areál
Inženýrských staveb na ulici Na Mlékárně v Tišnově a pozemek parc.č. 2025/8 je součástí
komunikace na této ulici.
Nemovitosti jsou nabízeny realitní kanceláří REAL SPEKTRUM, a.s. k prodeji. Město projevilo zájem
o odkoupení shora uvedených nemovitostí a za tímto účelem proběhlo jednání se zástupcem
realitní kanceláře a jednatelem společnosti. Na jednání byla nalezena shoda všech zúčastněných
stran a proto je nyní záměr města odkoupit nemovitosti předložen k projednání v orgánech města.
Kupní cena nemovitostí činí částku ve výši 4.320.000 Kč. Město rovněž uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitostí včetně daně z nabytí nemovitých věcí. Mimo to město Tišnov
uhradí částku ve výši 108.000 Kč jako provizi za zprostředkování prodeje. K této částce bude
přičtena DPH dle platných právních předpisů.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova
schválit odkoupení nemovitostí v k.ú. Tišnov, a to pozemku parc.č.st. 1083 o výměře 269 m2,
jehož součástí je stavba č.p. 1947, pozemku parc.č. 2027/1 o výměře 1.650 m2 a pozemku parc.č.
2025/8 o výměře 239 m2 ve vlastnictví společnosti REIS, s.r.o., IČ: 26941791, se sídlem v Brně.
Cenu kupovaných nemovitostí stanovit na základě znaleckého posudku.
Náklady spojené s odkoupením ponese město Tišnov, včetně daně z nabytí nemovitých věcí a
provize za zprostředkování prodeje.
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1, přítomno 9

Usnesení bylo přijato
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7. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 350 v k.ú. Jamné u Tišnova
Vlastník pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova parc.č. 350 o výměře 7.115 m2 nabízí pozemek městu
k odkoupení. Jedná se o lesní pozemek, který sousedí s pozemky ve vlastnictví města Tišnov
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova
nechválit odkoupení pozemku v k.ú. Jamné u Tišnova parc.č. 350 o výměře 7.115 m2 ve
vlastnictví Ing. T. B., nar. ……..
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

8. Žádost o pronájem prostor pro provozování školního zařízení
Z. K. jménem spolku Hnízdo podala žádost o pronájem prostor v objektu č.p. 312 na ulici Riegrova
v Tišnově. Od příštího roku by chtěli navýšit kapacitu na 60 žáků. Spolek má zájem o místnost č. 18
v prvním patře a místnosti č. 9 nebo 10 v přízemí.
Návrh usnesení:
Majetková komise doporučuje Radě města Tišnova vyhlásit záměr pronajmout část prostor
v objektu na ulici Riegrova č. p. 312 v Tišnově, nacházejícího na pozemku parc. č. st. 360, a to část
prostor – učebna č. dveří 18 o výměře 69,65 m2 nacházející se v 1. patře, místnost č. 9 o výměře
61,75 m2 nacházející se v přízemí spolku Hnízdo, se sídlem Hornická 900, Tišnov, IČ 03421201.
Majetková komise doporučuje místnost č. 10 přenechat pro využití šatny.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

9. Žádost o snížení nájmu

Pan David Trnka je nájemcem části prostor v přízemí objektu čp. 2 na ulici Brněnská v Tišnově na
základě nájemní smlouvy uzavřené dne 3.12.2012. Prostory má pronajaty pro účely provozování
stylové kavárny. V předložené nabídce na základě vyhlášeného záměru pronájmu byla nabízená
výše nájemného 180.000 Kč + DPH ročně, tj. 224.987 Kč vč. DPH ročně. Dne 22. 11. 2013
Dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě bylo ujednáno snížení nájmu na částku 148.760 Kč + DPH ročně,
tj. 180.000 Kč vč. DPH ročně. Dne 5. 9. 2014 Dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě bylo ujednáno další
snížení nájemného na částku 119.008 Kč + DPH ročně, tj. 144.000 Kč vč. DPH ročně.
Nájemce nyní opětovně žádá o snížení nájemného, které by činilo 108.000 Kč včetně DPH, což je
9.000 Kč měsíčně.
Důvodem žádosti o snížení nájmu je aktuální situace na ulici Brněnská a to především od doby, kdy
byla ulice Brněnská zprovozněna jako jednosměrná a odliv zákazníků směrem k více přístupným a
propagovaným místům v Tišnově. Žádost o snížení nájemného podaná Davidem Trnkou je přílohou.
V případě, že by byla žádost schválena, jedná se o změnu ujednání o ceně nájmu, což je podstatná
změna smlouvy a tudíž je nutné vyhlásit záměr změnit nájemní smlouvu.
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Návrh usnesení:
Majetková komise doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru: změnit dodatkem
č. 3 nájemní smlouvu uzavřenou dne 3. prosince 2012 mezi městem Tišnov a Davidem Trnkou, IČ:
72464259, se sídlem Dolní Loučky na pronájem části prostor v přízemí objektu č.p. 2,
nacházejícího se na pozemku parc.č.st. 165/1 v k.ú. Tišnov. Změnou nájemní smlouvy by mělo
dojít k úpravě výše nájmu ze současných 144.000 Kč vč. DPH za jeden rok trvání nájmu na nově
navržených 108.000 Kč vč. DPH a to od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2016.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

10. Výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti
Dne 30. 9.2015 p. K. podala výpověď Smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřenou dne 17. 7. 2003.
Stavba se nachází na pozemku v k. ú. Tišnov parc. č. st. 971 o výměře 23 m2. Dle čl. IV lze kdykoliv
ukončit nájem po dohodě smluvních stran nebo doručenou výpovědí druhé smluvní straně.
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi. Tj. předání nemovitosti nejpozději k 31. 12. 2015.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova vzít na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu
nemovitosti uzavřenou dne 17. 7. 2003 mezi městem Tišnov a paní J. K., trvale bytem T.
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru pronájmu
nemovitosti nacházející se na pozemku v k.ú. Tišnov parc. č. st. 971 o výměře 23 m 2.
Komise majetková doporučuje OSMKS informovat obyvatele domu na nám. Míru o vyhlášeném
záměru této nemovitosti.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

11. Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 24/12P
Dne 30. 9. 2015 paní MUDr. J. podala výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 24/12P
uzavřenou dne 19. 3. 2012 dle článku III z této citované smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc
a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po poručení písemné výpovědi.
Nebytové prostory se nachází v 1. patře budovy polikliniky č.p. 24 nám. Míru v Tišnově., tj.
ordinace č. 205, 206, 207.
Prostory budou volné od 1. 11. 2015
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova vzít na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 24/12P uzavřenou dne 19. 3. 2012 mezi městem Tišnov a paní MUDr. J. J.,
se sídlem Skryje 27, PSČ 594 55.
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru pronájmu části
nebytových prostor objektu č.p. 24 na nám. Míru v Tišnově nacházejícího se na pozemku
parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov, a to prostory nacházející se v druhém nadzemním podlaží ordinace
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č. 205, o výměře 21,50 m2, ordinace č. 206 o výměře 22,50 m2, ordinace č. 207 o výměře 20,20 m2
+ alikvotní část společných prostor.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

12. Pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 366 na ul. U Střelnice v Tišnově za účelem
provozování občerstvení návštěvníků koupaliště Vzhledem ukončení nájmu
Jedná se o nebytové prostory v přízemí (bufet), v 1. patře (bar a kuželna) a venkovní stánek, vše
včetně základního vybavení. V letech 2010 - 2012 byla smlouva uzavřena se společností Gastro
sklep s.r.o. vždy na dobu určitou od 1. 5. do 31. 10., výše nájemného 88.000 Kč + DPH.
V letech 2013 – 2015 byla opět uzavřena smlouva se společností Gastro sklep s.r.o. vždy na dobu
určitou od 1. 5. do 31. 10., výše nájemného 88.000 Kč + DPH.
Vhledem k uplynutí sjednané doby trvání nájmu, je potřeba na nebytový prostor vyhlásit záměr.
Podmínky pro podání žádosti:
 Uvést podnikatelský záměr (nabízený sortiment)
 Charakter a rozsah plánovaných akcí
 Nabídka výše nájemného
 Uvést podmínku k zajišťování provozní doby občerstvení v souladu s dobou otevření
koupaliště pro veřejnost.
 Obálku budou výrazně označit na čelní straně „Pronájem nebytových prostor v objektu čp.
366 na ul. U Střelnice v Tišnově – neotvírat“.
Nabídky doručit v termínu do 31. 12. 2015.
Návrh usnesení:
Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru pronájmu
nebytových prostor se základním vybavením v objektu koupaliště Tišnov, U Střelnice 366, po
dobu letních sezón 2016, 2017, 2018, za účelem provozování občerstvení návštěvníků koupaliště.
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, přítomno 9

Usnesení bylo přijato

13. Otevírání obálek - pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1698 na ulici Hornická v
Tišnově
Na základě vyhlášeného záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 1698 na ulici
Hornická v Tišnově, na pozemku parc. č. st 20325 a parc. č. st- 2033 v k. ú. Tišnov, o celkové
výměře 808 m2 vyvěšeného dne od 13. 8. 2015 – 30. 9. 2015 byly doručeny tři žádosti o pronájem.
Majetková komise provedla dne 13. 10. 2015 v 18:10 hod otevírání obálek a vyhodnocení nabídek
ve věci: pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1698 na ulici Hornická v Tišnově.
Otevírání doručených obálek ve věci pronájmu nebytových prostor v Tišnově provedla Komise
majetková ve složení:
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Ing. Karel Souček
Aleš Navrátil
Ing. Petra Dokládalová

Ing. Jiřina Frýbová
Bc. Milan Halouzka
Zdenek Krutek

Bohumila Malásková
Tomáš Vala
Mgr. David Vávra

Na město Tišnov byly v termínu pro podání nabídek doručeny 3 obálky:
č. j. 26647 doručená dne 25. 9. 2015 v 8:30 hod
č. j. 26983 doručená dne 30. 9. 2015 v 8:10 hod
č. j. 27074 doručená dne 30. 9. 2015 v 11:15 hod
Komise provedla kontrolu. Obálky byly řádně zapečetěny a označeny.
Komise kontroluje náležitosti všech nabídek a konstatuje, že nabídky splňují podmínky dané
výzvou.

poř.
číslo

č.j. 2015

uchazeč

Částka za pronájem bez podpis
DPH

Závazek k úhradě služeb spojený
s nájmem

1.

26647

N.V.L.

134.300,-Kč

ano

ano

2.

26983

Gastro sklep

142.200,-Kč

ano

ano

3.

27074

M.P.

156.000,-Kč

ano

ano

Majetková komise provedla ekonomicko–komplexní vyhodnocení podaných nabídek a schválila
toto pořadí uchazečů:
1/ č. j. 27074
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 1, přítomno 9
2/ č. j. 26983
Hlasováno: pro 6, proti 3, zdržel se 0, přítomno 9
3/ č.j. 26647
Návrh usnesení:
Majetková komise navrhuje Radě města Tišnova schválit pořadí zájemců o pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 1698 na ulici Hornická v Tišnově, a to:
1/ M. P.
2/ Gastro sklep
3/ N. V. L.
a doporučuje uzavřít smlouvu s panem M.P., trvale P.

Závěr
Jednání majetkové komise zakončil předseda majetkové komise Ing. Karel Souček v 18:30 h.
Předsedající: Ing. Karel Souček, předseda
Zapsala: Lenka Klusáková, tajemník MK
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