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jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 11/2019 dne 11.12.2019

Zahájení
Jednání majetkové komise zahájila předsedkyně Ing. Jiřina Frýbová v 16:05 hod v zasedací místnosti
radnice.

Přítomno:

6 členů, MK je usnášeníschopná.

Jmenovitě:

Ing. Jiřina Frýbová - předsedkyně
Lenka Knechtová - místopředsedkyně
Mgr. Josef Flek
Mgr. Josef Košíček
Bohumila Malásková
Anežka Štelclová

Nepřítomen: Ing. Martin Čechák - omluven
Tomáš Havlát - omluven
Hosté:

Ing. Petra Sedláčková - tajemnice
Ing. Ladislav Suchomel

Navrženýprogram:
1.

Schválení programu

2.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové

3.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové dne 13.11.2019

4.

Žádost o směnu pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

s.

Návrh plánu jednání komise majetkové na rok 2020

6.

Různé
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1. Schválení programu
Usnesení:
Komise majetková schvaluje navržený program jednání Komise majetkové města Tišnova č. 11/2019.
Hlasováno: pro 6, proti O, zdržel se O,. přítomno 6.

Usnesení bylo přijato.

2.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové

3.

Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání Komise majetkové dne 13.11.2019

4.

Žádost o směnu pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

s.

Návrh plánu jednání komise majetkové na rok2 020

6.

Různé

2. Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové
a. Prodej pozemku v k.ú. Tišnov (u hřiště ZŠ Smíškova)
Bude projednáno na ZM po kolaudaci hřiště.

b. Žádost o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 29.1.2016 (rekonstrukce
fotbalového areálu)
V jednání.

c. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce
V jednání - jez je třeba zapsat do KN.

d. Prodej části pozemku parc.č. 1601/100 v k.ú. tišnov (pozemek pod trafostanicí)
RM schválila dne 11.12. vyhlášení záměru.

e. Aktualizace Akčního plánu Bytové koncepce
Komise majetková doporučuje RM doporučit ZM schválit návrh Akčního plánu Bytové koncepce.
Z důvodu doplnění dalších informací bude projednáno na ZM 16.12.2019.

f. Budoucí využití hotelu Květnice, projednání obdržených nabídek na využití objektu na nám. Míru
120, Tišnov
Prověřuje se finanční náročnost rekonstrukce objektu na bytový dům.
g. Záměr pronájmu části pozemku pro umístění stánku s rychlým občerstvením pro návštěvníky kluziště
Otvírání obálek.
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3. Seznámení se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové dne 9. 10.2019

a. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce
V jednání. KM doporučila RM vodní dílo prodat za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

b. Návrh obce Železné na změnu katastrální hranice
V jednání. KM vzala na vědomí návrh obce Železné na provedení změny katastrální hranice.

c. Směna pozemků mezi městem Tišnov a společností České dráhy, a.s. {vypořádání po realizaci stavby
přeložkysilnice 111/3771 Tišnov-Předklášteří)
RM Tišnova vyhlásila záměr na směnu pozemků.

d. Prodej bytu č. 1 na ulici Květnická 1719 v Tišnově
RM Tišnova vyhlásila záměr na prodej bytu.

e.Rozpočet na rok2020
KM vzala na vědomí rozpočet na rok 2020.
f. Otevírání obálek- pronájem části pozemku na kluzišti - Smíškova
Část pozemku byla pronajata na tři roky společnosti A-MONT studio, s.r.o. za účelem provozování
občerstvení pro návštěvníky kluziště.

4. Žádost o směnu pozemků v k.ú. Tišnov (Hony za Kukýrnou)

Město Tišnov obdrželo žádost o provedení směny pozemků v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 653/1 o výměře 918 m2, ve
vlastnictví města za část sousedního pozemku parc.č. 652/1 o stejné výměře. Provedením směny bude umožněn
vznik nového stavebního místa v souladu s platným územním plánem města.
Usnesení:
Komise majetková Rady města Tišnova doporučuje Radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru směny
pozemků v k.ú. Tišnov, a to pozemku parc.č. 653/1 o výměře 918 m2 ve vlastnictví města Tišnov za část
pozemku parc.č. 652/1 o výměře 918 m2 ve spoluvlastnictví
, všichni bytem Tišnov. Náklady spojené se směnou pozemků hradí žadatel.

Hlasováno: pro S, proti O, zdržel se 1, přítomno 6.
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Usnesení bylo přijato.

s. Návrh plánu jednání Komise majetkové na rok 2020

Návrh plánu jednání Komise majetkové na rok 2020:
pondělí v 16:00 hodin
1.

13.1.2020

2.

3.2.2020 (ZM 24.2.2020)

3.

9.3.2020

Zpráva DT Brumov, Zpráva byty a nebyty
4.

6.4.2020 (ZM 27.4.2020)

s.

1 1.5.2020

6.

8.6.2020 (ZM 22.6.2020)

7.

13.7.2020

8.

10.8.2020

9.

7.9.2020 (ZM 2 1.9.2020)

10. 12.10.2020
11. 9.11.2020 (ZM 14.12.2020)

Rozpočet na rok 2021
12. 7.12.2020

Plán jednání na rok 2021
Usnesení:
Komise majetková schvaluje návrh plánu jednání Komise majetkové na rok 2020.

Hlasováno: pro 6, proti O, zdržel se O, přítomno 6.

Usnesení bylo přijato.

6. Různé

Diskuse ohledně dotazů a požadavků občanů.
Majitelé rodinných domů Na Honech se ptají, zda si budou moci odkoupit části pozemků, které budou
do budoucna sousedit s parkem.
Občanům chybí veřejné osvětlení na cestě spojující ulice Na Honech a Dlouhá.
Diskuse ohledně rekonstrukce Nemocnice Tišnov - ambulantní trakt.
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Komise majetková chce vyslovit velkou pochvalu paní vedoucí OSMKS - Bc. et Bc. Vaře
Sukeníkové za vánoční světelné ozdoby umístěné na sloupy veřejného osvětlení na ulici
Brněnská.

Příští jednání Komise majetkové je naplánováno na 13.1.2020 (pondělí), 16:00 hodin.

Závěr
Jednání majetkové komise zakončila předsedkyně majetkové komise Ing. Jiřina Frýbová v 17:00 hod.

Předsedající: Ing. Jiřina Frýbová, předsedkyně

Zapsal: Ing. Petra Sedláčková, tajemnice

s

