Materiál číslo: 13

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.10.2016
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - předseda výboru
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zápis č. 3/2016 a zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické
plánování a rozvoj města
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
zápis č. 3/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne
22.6.2016.
bere na vědomí
zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne
19.9.2016.

Zpracováno dne 26.09.2016

Předkladatel

Za správnost

Bc. Dospíšil Jiří
předseda výboru

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Zpracovatel

Kšicová Michaela
asistentka starosty

Právní garance

Garant

Bc. Dospíšil Jiří
starosta

Anotace
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města předkládá zápis č. 3/2016 ze svého zasedání
konaného dne 22.6.2016, přičemž toto jednání bylo ukončeno z důvodu
neusnášeníschopnosti. Dále je předkládán zápis č. 4/2016 ze dne 19.9.2016.

MĚSTO

TIŠNOV

Výbor pro strategické plánování a rozvoj města
Z á p i s č. 3/2016
za zasedání výboru dne 22.6.2016

Termín:
Místo:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Přítomni:
Omluveni:

Neomluveni:
Hosté:

22.6.2016; Zahájení 15:45 hod. / Závěr 15:50 hod.
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Michaela Kšicová
Bc. Jiří Dospíšil, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Ing. Karel Souček, Ph.D.,
MUDr. Veronika Pozděnová,
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, Lenka Knechtová, Ing. Vladimíra
Knoflíčková, Ing. Tomáš Komprs, PaedDr. Radmila Zhořová, Ing.
František Svoboda, Zdeněk Kunický, Ing. Václav Šikula, Jiří Habart,
Ing. Petr Bábor, Ph.D., Jan Schneider
S. Matušková, Ing. Alena Doležalová, Ing. Vítězslav Marvan, Ing. Mgr.
Renata Loubalová, Jan Křehlík, Ing. Hana Ondrušková

Program:
1) Zahájení
2) Informace o biokoridoru Klucanina – Květnice
3) Různé

1. Zahájení
Starosta J. Dospíšil oznámil přítomným řádné svolání Výboru pro strategické plánování a
rozvoj města, přítomnost 4 členů na začátku jednání a prohlásil jednání za
neusnášeníschopné.
Předseda Komise životního prostředí Jan Křehlík a Ing. Hana Ondrušková podali přítomným
členům informace o biokoridoru Klucanina – Květnice.
Vzhledem k nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru ukončil předseda J. Dospíšil
jednání výboru.

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 23.3.2016.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala: Michaela Kšicová
Tajemník

………..…………………………..

Kontrola: Bc. Jiří Dospíšil
Předseda výboru

……………………………………

Přílohy Zápisu č. 3/2016:
Příloha č. 1) Prezenční listina ze zasedání výboru č. 3 ze dne 22.6.2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 23.3.2016.
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MĚSTO

TIŠNOV

Výbor pro strategické plánování a rozvoj města
Z á p i s č. 4/2016
za zasedání výboru dne 19.9.2016
Termín:
Místo:
Zapisovatel:
Ověřovatel:
Přítomni:

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:

19.9.2016; Zahájení 17:05 hod. / Závěr 19:38 hod.
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Michaela Kšicová
PaedDr. Radmila Zhořová
Bc. Jiří Dospíšil, Mgr. Martin Sebera, Ph.D., Ing. Karel Souček, Zdeněk
Kunický, Ing. Petr Bábor, Ph.D., MUDr. Veronika Pozděnová, Ing. Tomáš
Komprs, Ing. Václav Šikula, PaedDr. Radmila Zhořová, Ing. Bc. Zuzana
Brzobohatá, Lenka Knechtová, Jan Schneider
Ing. Vladimíra Knoflíčková, Jiří Habart, Ing. František Svoboda
--Mgr. Roman Skřepek, Ing. Bc. Renata Loubalová, Ing. Eva Švecová, Mgr. Iva
Dvořáčková, Ing. Eva Jelínková, Ing. Alena Doležalová, Ing. arch. Pecka, Ing.
arch. Smětáková

Program:
1) Zahájení
2) Prezentace architektonicko - urbanistické studie "Přednádražní prostor v Tišnově" za přítomnosti
Ing. arch. Pecky
3) Aktualizace investičního výhledu města na rok 2017-2019
4) Studie parkovacího domu na Riegrově ulici
5) Otázka prohlášení hotelu Květnice za kulturní památku
6) Nová právní úprava hluku - obecně závazná vyhláška
7) Čestná občanství a ceny města
8) Různé

1. Zahájení
Starosta J. Dospíšil oznámil přítomným řádné svolání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města,
přítomnost 12 členů na začátku jednání a prohlásil jednání za usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání
byl řádně ověřen a nebyly k němu vzneseny námitky. Starosta J. Dospíšil za ověřovatele zápisu navrhl
PaedDr. Radmilu Zhořovou a dále určil, že zapisovatelkou bude Michaela Kšicová.

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 19.9.2016.
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• Zapisovatelkou byla určena Michaela Kšicová.
Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

• Ověřovatelem zápisu byla navržena PaedDr. Radmila Zhořová.
Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

• Hlasování k navrženému programu jednání.
Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

2) Prezentace architektonicko - urbanistické studie "Přednádražní prostor v Tišnově" za
přítomnosti Ing. arch. Pecky
Úvodní informace podal Ing. arch. Pecka. Popsal stávající situaci dotčené oblasti (lokalita mezi
dopravním terminálem a centrem města) a prezentoval navrhovaná řešení architektonicko – urbanistické
studie v této lokalitě. Podrobněji řešena prostranství v okolí obchodních domů Tesco a Albert.
Starosta J. Dospíšil k tématu dodal, že město se rozhodlo zpracovat studii na základě záměru výstavby
objektu na pozemku za obchodním domem Albert (soukromý pozemek p. Zavřela). Městská architekta
Ing. arch. Vydrová doporučila uchopit přednádražní prostor jako celek a zpracovat tuto studii.
L. Knechtová – na základě vypracované studie připomínka k parkovacím místům v souvislosti
s předpokládanou výstavbou nových bytových/polyfunkčních domů v prostoru za Albertem. Obavy
z nedostatku parkovacích míst.
Ing. arch. Pecka – ve studii je počítáno s výstavbou cca 100 nových bytových jednotek a 150 nových
parkovacích stání (vnitroblok nebo parkování na ulici). Dále diskutováno o regulaci parkovacích míst u
vlakového nádraží. Ing. arch Pecka navrhuje tato parkovací místa zpoplatnit a snížit tak jejich atraktivitu
a tím celkově odlehčit prostředí. Vozidla by směřoval na parkoviště Na Loukách, kde by bylo zdarma
nebo za mírný poplatek.
Ing. Bc. Brzobohatá – v navržené studii podporuje myšlenku výstavby nových bytových domů na ulici
Brněnská, momentálně tato část není moc obydlena. Souhlasí se zpoplatněním parkoviště u nádraží, měla
by tu vzniknout pěší zóna. V souvislosti s navrženou studií vyjádřila obavy v komunikaci s majiteli
soukromých pozemků. Informace pro zastupitele – v souvislosti s novým územním plánem (a
demografickým vývojem) nutnost výstavby 500 bytů do budoucna (výhledově 20 let).

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 19.9.2016.
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Ing. Bábor, Ph.D. – diskutováno o možném vývoji pozemku současného golfového hřiště (soukromý
pozemek). Dále poukázal na nutnost komunikovat s panem Zavřelem v souvislosti se záměrem výstavby
na pozemku za Albertem. Navrhnul další možná parkovací stání (u stávajícího parkoviště u nádraží a
opěrné zdi).
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí architektonicko - urbanistickou
studii "Přednádražní prostor v Tišnově".

Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

3) Aktualizace investičního výhledu města na rok 2017-2019
Úvodní informace podala vedoucí OIPP Ing. Jelínková. Podrobně informovala členy výboru o
jednotlivých investičních akcích.
Do diskuse se zapojila Ing. Bc. Brzobohatá s dotazem na výši investice oprav Jamborova doma. Ing.
Komprs – stavební náklady: podlaha, statika, světlík, klimatizace, celkové otevření a sjednocení celého
prostoru.
Dále diskutováno na téma dotace na hřiště ZŠ Smíškova a vyjmutí projektu „Rozšíření kapacity MŠ“
z investic „pod čarou“.
Ing. Bc. Brzobohatá upozornila, že v souvislosti s novým zákonem se bude poptávka v tomto směru
zvyšovat.
Ing. Jelínková – pod čarou jsou investice, které nejsou úplně vyjasněné. Neznamená to, že to jsou
zamítnuté investiční akce.
Mgr. Sebera, Ph.D. informoval o vznikající pracovní skupině, která bude mít za úkol zaobírat se
problematikou rozšíření kapacity MŠ.
Ing. Komprs započal diskusi na téma rekonstrukce budovy Sokolovny. Navrhuje investovat do oprav i za
cenu, že budova není v majetku města. Jsou to reprezentativní prostory (plesy, Svatováclavské hody
atd.).
MUDr. Pozděnová upozornila na špatný stav jeviště, kde nacvičuje divadelní představení
znovuobnovené Karasovo divadlo.
Ing. Jelínková – jelikož budova Sokolovny není majetek města, finanční pomoc možná pouze formou
dotace.
PaedDr. Zhořová navrhuje odkoupit budovu.

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 19.9.2016.
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Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí aktualizovaný výhled města na
rok 2017 – 2019, dle přílohy č. 1 zápisu.

Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

4) Studie parkovacího domu na Riegrově ulici
Úvodní informace podala vedoucí OIPP Ing. Eva Jelínková. Studie řeší 3 varianty parkování.
1) Rozšíření stávajícího parkoviště ve stejné úrovni
2) Dvoupatrový parkovací dům
3) Kombinace – stávající parkoviště jednoúrovňové a na novém pozemku dvoupatrový parkovací
dům
Schneider – připomínka – počkat na zpracování generelu dopravy.
Ing. Jelínková – generel s tímto záměrem počítá.
L. Knechtová – při výstavbě parkovacích objektů zvážit šířku parkovacích míst (kočárky, rodinné vozy
atd.).
Ing. Jelínková – budou vyčleněna tato parkovací místa.
J. Dospíšil – pokud bude město regulovat parkování na náměstí, je nutné vytvořit náhradní prostor.
Z pohledu navýšení co největšího počtu parkovacích míst souhlasí s variantou výstavby patrového
parkovacího domu. Podotkl, že 80% vozidel na náměstí stojí celý den.
Ing. Bábor, Ph.D. – připomínka k parkovišti „na tržnici“. Pozemek není majetkem města.
Ing. Souček – podle architektů zde není vhodné dlouhodobě počítat s parkovacími místy. Je to prostor
vhodný pro park apod.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí studii parkovacího domu na
Riegrově ulici.

Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 19.9.2016.
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5) Otázka prohlášení hotelu Květnice za kulturní památku
Úvodní informace podala vedoucí OÚP Ing. Doležalová. Sdělila stanovisko Ministerstva kultury, že
objekt hotel Květnice není zařazen do seznamu kulturních památek. Byla podána informace o možnosti
zpamátnění objektu.
Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí informace ve věci nejasností
ohledně památkové ochrany hotelu Květnice.

Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

6) Nová právní úprava hluku - obecně závazná vyhláška
Úvodní informace podala vedoucí ODŽÚ Ing. Loubalová. Informovala o provedení hlukové studie na
zahrádce U Palce a v souvislosti s touto problematikou pak informovala o nové právní úpravě hluku.
Závěrem shrnula, že obce mohou v obecně závazné vyhlášce stanovit výjimečné případy (zejména
slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce), kdy je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je pro
osoby žijící v obci předvídatelné. Obce proto mohou stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze
takovým způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci předvídatelný a aby se tyto osoby
mohly na tyto výjimečné případy předem připravit (platí od 1.10.2016). Vyhláška se vztahuje jak na
venkovní tak na vnitřní akce.

Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí informace o nové právní úpravě
hluku, dle přílohy č. 2 zápisu.

Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

7) Čestná občanství a ceny města
Informace podal vedoucí OKSVV Mgr. Roman Skřepek, který prezentoval jednotlivé nominace.
J. Schneider – návrh – udělovat čestná občanství pouze při slavnostních příležitostech jako jsou různá
výročí města atd.
L. Knechtová – návrh - neoceňovat in memoriam.
Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 19.9.2016.
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Návrh usnesení:
Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí ve věci podaných návrhů na
udělení čestného občanství a ceny města, dle přílohy č. 3 zápisu.

Výsledek hlasování

pro
12

proti
0

zdržel se
0
(přítomno 12)

8) Různé
Bez příspěvku.

Jednání výboru ukončil předseda v 19:38 hod. Termín dalšího řádného zasedání Výboru pro strategické
plánování a rozvoj města nebyl stanoven.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapsala: Michaela Kšicová
Tajemník

………..…………………………..

Schválil: PaedDr. Radmila Zhořová
Ověřovatel pro zasedání 19.9.2016

.………………………………….

Kontrola: Bc. Jiří Dospíšil
Předseda výboru

……………………………………

Přílohy Zápisu č. 4/2016:
Příloha č. 1)

Aktualizovaný investiční výhled města na rok 2017-2019

Příloha č. 2)

Informace k nové právní úpravě hluku - obecně závazná vyhláška

Příloha č. 3)

Návrh nominací čestného občanství a ceny města

Příloha č. 4)

Prezenční listina ze zasedání výboru č. 4 ze dne 19.9.2016

Příloha č. 5)

Schválená usnesení ze zasedání výboru č. 4 ze dne 19.9.2016

Zápis č. 4/2016 ze zasedání Výboru pro strategické plánování a rozvoj města ze dne 19.9.2016.
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INVESTIČNÍ VÝHLED 2017 - 2019

2016

§

způsob řešení:
- procesně
- projektově (x)
- pracovní skupina

Investice v tis. Kč

Projektová příprava

SILNICE

2212

1 000

Rekonstrukce ulice Riegrova + Černohorská (včetně cyklopruhů)

realizace bude ukončena
30.9.2016
probíhá výběr dodavatele
realizace bude ukončena
15.11.2016
dokumentace připravena, není
vyřešen pozemek - dědictví
ukončeno
zpracována DUR, probíhá
majetkoprávní projednání
studie z r.2013
zpracována DUR, probíhá
majetkoprávní projednání

(x)
OIPP

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Revitalizace nám. Míru (architektonická soutěž)
Výstavba chodníku ul. Lomnická

podklady pro architekt. soutěž
probíhá stavební řízení

OIPP

Cyklostezka "Subtera - koupaliště"

probíhá stavební řízení

OIPP

Účelová komunikace Dřevoplac - Předklášteří

vydáno SP
probíhá zpracování, termín do
31.12.2016

OIPP
OIPP
OIPP
OIPP
OIPP
OIPP
OIPP
OIPP
2219

OSMKS
OIPP
OSMKS
OIPP
OIPP
OSMKS
OIPP
3111
OSMKS
OSMKS
OSMKS
OSMKS
3113

Rekonstrukce komunikace Za Mlýnem
Nový most přes Závistku
Rekonstrukce ulice Dobrovského
Rekonstrukce ulice Smíškova - Kvapilova, chodník a parkovací stání při ZŠ
Havarijní sesuv konunikace Pod Květnicí
Rekonstrukce ulice Brněnská (chodníky, cyklostezka, parkovací stání,
autobusová zastávka Na Rybníčku)
Dvořáčkova-horní část-parkovací plocha+chodník před školou

Generel dopravy
Osvětlení cyklostezky Železné
Parkování ul. Halasova
autobusová zastávka Trnec
autobusová zastávka Kukýrna + přechod pro chodce
Chodník ke starému hřbitovu (podél ul. Bezručova - od "peugeotu" ke
hřbitovu), vč. VO
Víceúrovňové parkoviště ul Riegrova (naproti MěÚ)
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
MŠ Horova - výměna oken
MŠ U Humpolky - rekonstrukce oplocení
MŠ U Humpolky - rekonstrukce elektro
MŠ Květnická - rekontrukce oplocení
MŠ Horova - rekonstrukce oplocení

OIPP
OIPP
OIPP
3412

ZŠ nám. 28. října - rekonstrukce sociálního zařízení
Rozšíření kapacity ZŠ nám. 28. října
Rekonstrukce sociál. zař. ZŠ Smíškova
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Smíškova
ZŠ Smíškova rekonstrukce elekroinstalace

1 000

0

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

30 300

29 300

19 000
1 500

19 000
1 500

8 000

8 000

1 800

800

500

500

500

Dotace
(předpoklad)
0

8 100

0

3 000
2016 - ukončeno; 2017 zpracována PD
uzavřena smlouva o dílo;
realizace do 30.6.2017
ukončeno

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

3 000

0

1 100
800

vlastní
zdroje

10 000

10 000

4 000

4 000

4 000

4 000

2 000

2 000

OIPP
OSMKS

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

3 000

22 000

19 000

3 000

20 000
2 000

17 000
2 000

6 000

50 000
1 000

44 000
1 000

1 300
6 000

9 000

3 000

6 000

9 000

3 000

800

2 000

1 200

500
2 200
1 500

500
2 200
1 500

2 000
800

2 000
800

1 300

1 300

1 300

1 300

0

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

20 000

20 000

20 000

20 000

960

26 600
25 000

25 640
25 000

960

1 600

640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

1 100
800

300

300

9 800

6 800

3 000

3 000

3 000
2 300
1 500

0
2 300
1 500

2 200

2 200

0

7 500

7 500

10 000

15 700

8 200

3 700

3 700

12 000

4 500

29 200

19 200

5 000

5 000

1 200
23 000
1 500

1 200
13 000
1 500

OIPP
OIPP

Dotace
(předpoklad)

2019

12 500
600
700

zpracována architekt.studie

ukončeno

výdaje
celkem

2018

20 600
600
2 000

vydáno ÚR

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OIPP

Dotace
(předpoklad)

2017

Rekonstrukce brouzdaliště na koupališti

probíhá výběr dodavatele

1 400

1 400

Rekonstrukce bufetu na koupališti
Víceúčelové hřiště a veřejné kluziště Smíškova
Revitalizace tělocvičny ZŠ nám. 28. října

probíhá výběr dodavatele
vydáno ÚR

800

800
10 000

0

0

0

40 000

40 000

750

750

250

250

500

500

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

INVESTIČNÍ VÝHLED 2017 - 2019

2016

§

způsob řešení:
- procesně
- projektově (x)
- pracovní skupina

3421

Investice v tis. Kč

Projektová příprava

Dotace
(předpoklad)

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
hřiště Riegrova - oprava
hřiště Jamné
rozšíření workoutového hřiště, prvky pro děti, posezení
Oprava hřiště Trnec
Revitalizace DT Brumov
(0,8 mil. - kořenová čistička; 1,5 - řešení vytápění a ohřevu vody)
Hony za Kukýrnou - nové sportoviště pro mládež a seniory, odpočinkové
plochy, zeleň, parčík

0

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Areál Inženýrských staveb - sociální bydlení (ubytovna)
Revitalizace bytových domů Na Mlékárně

0

OIPP
OIPP

OIPP

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vybudování informačního centra v Hotelu Květnice, veřejné WC

OIPP

Inspiro - rekonstrukce

OSMKS
OSMKS
OSMKS
OSMKS
OSMKS
OSMKS
3612

3613

OIPP
OIPP
OIPP
OSMKS
OIPP
(x)
OIPP
OSMKS
3631

Demolice kotelny v ul. Osvobození
Smuteční síň (u nového hřbitova)
Rekonstrukce soc. zař. poliklinika
Sportovní areál Ostrovec demolice objektů ČD
Poliklinika - rekonstrukce elektro, klimatizace, nové vybavení čekáren
Areál letního kina
Oprava fasády Hotelu Květnice
Rekonstrukce galerie Jamborův dům

500
zpracována PD
probíhá realizace, dokončení do
15.9.2016
ukončeno
probíhá zpracování arch. studie
ukončeno
ukončeno

500

probíhá zpracování arch. studie
zpracována PD

2017

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

1 200
1 000
200

0

Dotace
(předpoklad)

1 200
1 000
200

0

8 910
1 000

8 410
1 000

1 650
2 000
400
2 500
1 000

1 650
2 000
400
2 000
1 000

360

360

0

0

0

0

1 500
1 500

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

300

300

300

300

0

0

7 400
2 000

5 900
500

800

800

500
2 500
1 600

500
2 500
1 600

1 018
1 350

1 018
1 350

518
500

518
500

2 000

2019

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

5 500

3 500

500

500

2 000

5 000

3 000

0

10 000

10 000

10 000

10 000

19 000

19 000

12 000

12 000

3 000
4 000

3 000
4 000

950

950

800
150

800
150

0

vlastní
zdroje

2 300

2 300

2 300

2 300

18 000
18 000

20 000
20 000

2 000
2 000

0

0

0

0

0

0

0

OSMKS
OSMKS
OSMKS

POHŘEBNICTVÍ
Žulový chodník - starý hřbitov (střední cesta)

0

0

0

0

500
500

500
500

0

0

0

0

0

0

OSMKS
3639

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
projektová dokumentace, studie
výkup pozemků

0

7 300
2 800
4 500

7 300
2 800
4 500

0

4 000
2 000
2 000

4 000
2 000
2 000

0

4 000
2 000
2 000

4 000
2 000
2 000

0

4 000
2 000
2 000

4 000
2 000
2 000

3745

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ

3 000

5 700

2 700

5 000

15 900

10 900

1 000

8 000

7 000

1 200

2 000

800

1 000

1 000

1 000

9 000

8 000

1 000

8 000

7 000

4 000

6 000

2 000

4 000
700

1 000
700
300
300

300
300

300

300

1 200

2 000

800

0

0

0

0

0

OSMKS

3632

OIPP

OSMKS
OSMKS
OSMKS
OSMKS
6171
OIPP

Park pod kostelem
Revitalizace sídl. Květnická - plocha u samoobsluhy,hřiště, odpočinková
místa pro seniory
Stezka hrdelního práva
Obnova vozového parku (Úklid, údržba)
Pěšiny ke Květnici
Biokoridor - Hony za Kukýrnou (projekt)
Výsadba stromů ve městě - aleje, Na Rybníčku , okolí Tišnova - Hájek,
Lomnička-Jamné, Vitar-Drásov
MÍSTNÍ SPRÁVA
klimatizace Radnice

vydáno SP,podána žádost o
dotaci
zpracována studie
3 000

0
ukončeno

1 000
1 000

1 000
1 000

0

0

0

výdaje
celkem

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Kompletní rekonstrukce VO (Dvořákova, Majorova, Chodníček)
Výměna svítidel za LED (U Humpolky, Cáhlovská, Nádražní, Červený Mlýn,
Za Mlýnem)
rekonstrukce VO Drbalova 12 světel
rekonstrukce VO - Sv. Čecha
výměna svítidel vč. stožárů - pod radnicí

OSMKS

0

2018

0

0

0

INVESTIČNÍ VÝHLED 2017 - 2019

2016

§

způsob řešení:
- procesně
- projektově (x)
- pracovní skupina

Investice v tis. Kč

Projektová příprava

Ostatní investice (hasičské auto, IT,kamerový systém)

celkem

Dotace
(předpoklad)

Součet vlastních zdrojů (bez úvěru) 2017-2019

PROJEKTY "POD ČÁROU"
Rekonstrukce ulice Horova, Dřínová, Osvobození,Jungmannova
Sanace skalního masivu pod Květnicí
Rozšíření kapacit MŠ
Singltreky
Protipovodňová opatření vč. odpočinkových zón u řeky

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

2019

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

3 340
3 340

3 340
3 340

0

1 500
1 500

1 500
1 500

0

1 500
1 500

1 500
1 500

0

1 500
1 500

1 500
1 500

7 500

71 350

63 850

32 100

108 843

76 743

12 000

123 700

111 700

20 160

76 400

56 240

5 820

5 820

5 820

5 820

5 820

5 820

5 820

5 820

5 820

5 220
600

5 220
600

5 220
600

5 220
600

5 220
600

5 220
600

5 220
600

5 220
600

5 220
600

77 170

69 670

32 100 114 663

82 563

12 000 129 520 117 520

25 980

82 220

62 060

7 500
262 143

vlastní
zdroje

2018

0

Úvěr
splátka
úroky

Celkem

výdaje
celkem

2017

INVESTIČNÍ VÝHLED 2017 - 2019

2016

§

způsob řešení:
- procesně
- projektově (x)
- pracovní skupina

Investice v tis. Kč

Projektová příprava

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

2017

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

2018

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

2019

vlastní
zdroje

Dotace
(předpoklad)

výdaje
celkem

vlastní
zdroje

Pořádání veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních akcí
na území města Tišnova
ZPRACOVÁNO PRO ÚZEMÍ MĚSTA TIŠNOVA

Legislativní úprava pro pořádání kulturních
akcí na území města Tišnova do 30.9.2016


Novela zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví účinná ode dne
1.12.2015



Vyloučení regulace hluku z venkovních produkcí z tohoto zákona
(úprava § 30) tzn. hudba při venkovních koncertech již není

považována za hluk


Hluk již neměří hygienické stanice (tyto nejsou již dozorovým
orgánem v oblasti produkce hudby provozované ve venkovním
prostoru), regulace je v kompetenci obce



Limity hluku nejsou stanovené prováděcím předpisem – existuje
pouze metodické doporučení, dle kterého se má obec řídit.

Obecně závazná vyhláška města
Tišnova


Město Tišnov má vydanou OZV č. 4/2005, která stanovuje podmínky
pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných
na území města Tišnova v době od 23 hod do 6 hod.



Provozovatel těchto akcí je povinen písemně ohlásit jejich konání
nejpozději 15 dnů předem MěÚ Tišnov.



Nedodržení – postih za porušení povinnosti stanovené v OZV (§ 46
odst. 2 zákona o přestupcích).

Judikatura NSS týkající se provozování
venkovních hudebních produkcí


Rozsudek NSS č.j. 6 As 44/2014-88 ze dne 29.3.2016



Klíčovou otázkou tohoto rozsudku je zákonnost a ústavnost limitů pro
hluk z veřejné produkce hudby.



Rozhodoval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS), který
ve výše uvedeném rozsudku shrnuje, že český zákonodárce
veřejnou produkci hudby v obcích nebo v jejich blízkosti ani
nezakázal, ani nepřipustil možnost požádat v těchto případech o
výjimku (na rozdíl od jiných zdrojů hluku). Pokud zákon dával přesně
určeným osobám povinnost zajistit dodržení hlukových limitů,
evidentně vycházel z toho, že hlukové limity bude možno někdy
porušit, někdy dodržet. Tak tomu ale podle nařízení vlády nebylo.
Dodržení hlukových limitů v obcích nebo jejich blízkosti bylo v
podstatě nemožné.

Judikatura NSS týkající se provozování
venkovních hudebních produkcí


Rozšířený senát shrnuje, že nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
provádějící zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění do 30. 11.
2015, bylo v části regulující hluk z veřejné produkce hudby v
rozporu s čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4
Ústavy; na případy regulace hluku z veřejné produkce hudby je
nebylo možno aplikovat.



Rozšířený senát poukázal, na hledání proporcionality
mezi mírou zátěže, její četností a společenským a
kulturním významem akce.

Judikatura NSS týkající se provozování
venkovních hudebních produkcí


Znamená to tedy, že na jedné straně je přirozené, že čas
od času, typicky v letní festivalové sezóně, budou muset i
ti občané určité obce (stěžovatelé na hluk) strpět
hlučnou hudební produkci.



Na straně druhé musí jít o hlukové zatížení dočasné,
opakující se s únosnou frekvencí (dle vyjádření Mgr.
Bublana by se mělo jednat o akce jednou za 3 týdny), v
rámci možností minimalizující dopady na okolí

Současné řešení problematiky pořádaní
hudebních produkcí na území města Tišnova


Vydání OZV (Město Tišnov má OZV č.4/2005)



Hledání a nalezení vyváženého řešení střetu dvou legitimních zájmů:



na straně jedné pořádání hudebních produkcí, jež jsou

přirozenou součástí života společnosti (nelze je pořádat bez
hlukových dopadů)



na straně druhé zájem na přiměřeně klidném prostředí
pro život ve městě

Legislativní úprava pro pořádání slavností, nebo
obdobných společenských nebo rodinných akcí na
území města Tišnova od 1.10.2016


1.10.2016 účinnost novely zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích



Podstatná změna v § 47 – Přestupky proti veřejnému pořádku



Úprava pravomoci obce zkrátit či zrušit dobu nočního klidu,
vztahující se na pořádání slavností nebo obdobných společenských
nebo rodinných akcí – zrušení možnosti zkrátit dobu nočního klidu
rozhodnutím vydáním na základě OZV.



§ 47 odst. 6 zákona o přestupcích – doba nočního klidu v době od
22 hod do 6 hod.



Možnost vydání OZV, v níž budou stanoveny výjimečné případy
(zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena na dobu kratší či
žádnou.

Legislativní úprava pro pořádání slavností, nebo
obdobných společenských nebo rodinných akcí na
území města Tišnova od 1.10.2016


Výjimečné případy musí být uvedeny taxativně.



Při rozhodování o stanovení výjimečných případů musí
obec postupovat na základě obecných kritérií, nikoli
např. pouze na základě osoby pořadatele akce
(jednalo by se o nedůvodně nerovný přístup obce k
takto určenému pořadateli na straně jedné a k ostatním
fyzickým a právnickým osobám na straně druhé.

Nález Ústavního soudu – Pl. ÚS 4/16
(Chrastava)
Ústavní soud judikoval:






„Veřejný

zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být
zájmem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb
skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných případech.
Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního klidu stanoví jako kratší
nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli
počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce
předvídat, tedy aby lidé žijící v obci přesně věděli, kdy či za jakých
okolností na nerušný odpočinek v délce osmi hodin vzhledem k místním
specifikům nárok nemají, protože osoby tento jejich odpočinek narušující za
to nebudou podléhat veřejnoprávní sankci.
Takovéto dny je třeba vymezit buď konkrétním datem (například 1. 1.),
datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž
datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Vymezení
výjimečných případů, kdy je doba nočního klidu stanovena dobou kratší
než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního pořadatele akce, byť by jím
byla obec samotná.“

Legislativní úprava pro pořádání slavností, nebo
obdobných společenských nebo rodinných akcí na
území města Tišnova od 1.10.2016
Závěr:


Obce mohou v obecně závazné vyhlášce anebo na základě
obecně závazné vyhlášky (pouze do 1. října 2016) stanovit
výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou.



Obce mohou v obecně závazné vyhlášce stanovit výjimečné
případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou, a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím či
událostí, jejíž datum je pro osoby žijící v obci předvídatelné. Obce
proto mohou stanovit tyto výjimečné případy jen a pouze takovým
způsobem, aby byl počet těchto nocí pro osoby žijící v obci
předvídatelný a aby se tyto osoby mohly na tyto výjimečné případy
předem připravit (platí od 1.10.2016).

Vyhodnocení dotazníkového šetření „Záchrany u zahrádky u Palce“
Data jsem zpracovala, tak aby byly podchyceny respondenti z domů v sousedství „Café U
Palce/Zahrádky u Palce“ (dům č. p. 69, 753, 754, 932, 933, 934 a 975 – celkem odpovědělo
51 respondentů). Z dotazníku jsem vybrala 5 otázek z 12, a to otázku č. 4, 5, 6, 7 a 9.
Na otázku č. 4: Prostředí Café U palce/zahrádky U palce na společenské a kulturní akce
aktivně využívám s předvolbami odpovědi: A) pravidelně, B) občas, C) vůbec odpovědělo:
8 respondentů využívá pravidelně
24 respondentů využívá občas
19 respondentů vůbec
Na otázku č. 5: Mám zájem na zachování Zahrádky U Palce, jako jednoho z míst, které
by mělo být zachováno pro možnost společenského a kulturního vyžití s předvolbami
odpovědi: A) rozhodně ano, B) spíše ano, C) spíše ne, D) rozhodně ne.
25 respondentů má zájem na zachování
13 respondentů spíše ano
5 respondentů spíše ne
8 respondentů si rozhodně nepřeje zachování
Vyhodnocení - poměr odpovědí ANO: NE, tj: 38 : 13.
Na otázku č. 6: Uvítám hudební nebo divadelní produkci, která skončí do 22 hodin
s předvolbami odpovědi: A) rozhodně ano, B) spíše ano, C) spíše ne, D) rozhodně ne.
28 respondentů odpovědělo rozhodně ano
12 respondentů spíše ano
8 respondentů spíše ne
3 respondenti rozhodně ne
Vyhodnocení - poměr odpovědí ANO: NE, tj: 40 : 11.
Na otázku č. 7: Jsem ochoten výjimečně (v letních měsících) tolerovat využívání
Zahrádky U Palce i po 22 hodině s předvolbami odpovědi: A) rozhodně ano, B) spíše ano,
C) spíše ne, D) rozhodně ne.
20 respondentů odpovědělo rozhodně ano
12 respondentů spíše ano
5 respondentů spíše ne
14 respondentů rozhodně ne
Vyhodnocení - poměr odpovědí ANO: NE, tj: 32 : 19.
Na otázku č. 9: Souhlasím s pořádáním kulturních a společenských akcí ve venkovních
prostorách objektu s předvolbami odpovědi:
A) rozhodně ano, B) spíše ano, C) spíše ne, D) rozhodně ne.
29 respondentů odpovědělo rozhodně ano
9 respondentů spíše ano
6 respondentů spíše ne
7 respondentů rozhodně ne
Vyhodnocení - poměr odpovědí ANO: NE, tj: 38 : 13.

Příloha č. 3

Návrhy na udělení čestného občanství a ceny města Tišnova 2016
1) Ceny města: celkem 4 osoby

Nominovaná
osoba

Navrhovatel Odůvodnění

Mgr. Marie
Ochrymčuková

- Mgr.
Miroslav
Pavlík
KPVU
- Komise pro
občanské
záležitosti

Nar. 20. 8. 2016 Pedagog, působila celý život v Tišnově,
pracovala pro tisovské loutkové divadlo, celoživotně se
věnovala umění. Zabývala se výrobou tradičního lidového
pečiva, za což obdržela celou řadu ocenění a také titul
Mistryně uměleckého řemesla od Ministerstva kultury
ČR. Celý život tvořila bez okázalé publicity a pracuje
stále. Věnuje se převážně malbě. Klub přátel výtvarného
umění z její tvorby uspořádal dvě velké výstavy (2015
v Jamborově galerii a v červenci 2016 v Kulturním domě
v Železném.
http://www.mekstisnov.cz/sites/default/files/cv.pdf

Jaroslav Zelený

- Mgr.
Miroslav
Pavlík

Umělecký kovář z Lomničky, původem ze Šerkovic. Pro
Tišnov a pro Tišnovsko zůstal díky své skromnosti téměř
neznámy. Jeho práce např. tvořily součást expozice
světových výstav EXPO Montrealu a Exempla
v Mnichově. Od ministerstva kultury obdržel titul Mistr
uměleckého řemesla a Zasloužilý pracovník kultury.
http://tisnovskenoviny.cz/2016/05/03/jaroslav-zeleny-ajeho-zaci/

RNDr.
František
Fárník, CSc.

- Václav
Seyfert st.
- Mgr. Miloš
Buček

Narodil se 29. prosince 1946 v Tišnově, kde vystudoval
gymnázium (tehdejší SVVŠ), následně absolvoval
brněnskou Univerzitu J. E. Purkyně (tehdejší název),
obor fyzika, a v roce 1974 obhájil titul RNDr. Od roku
1970 získal trvalé místo v Astronomickém ústavu
Československé Akademie věd v Ondřejově. Začal
pracovat na vývoji nového typu detektorů pro registraci
slunečního rentgenového záření na palubách umělých
družic Země. V roce 1978 obhájil titul CSc. v oboru
astrofyziky (ekvivalent současného PhD.)
Jeho hlavním zájmem byl především podíl na nových
experimentech, prohlubujících naše poznatky o emisi
slunečního záření a následné využití těchto poznatků pro
lepší porozumění fyzikálním procesům na Slunci. Toto
zaměření ho postupně zavedlo na řadu mezinárodně
uznávaných pracovišť ve světě. Nejprve se podílel na
vývoji nových českých přístrojů pro sovětské satelity
Interkosmos a velmi dobře poznal tehdejší úroveň
sovětské kosmonautiky včetně startů raket ze základny
Kapustin Jar. Řadu měsíců následně pracoval
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v holandském Utrechtu na analýze dat z amerického
satelitu SMM (přístroj HXIS), velmi dlouho
spolupracoval s pracovištěm Space Environment Center
v Boulderu (USA), kde rovněž působil několik měsíců.
Na základě této spolupráce a s pomocí amerických
kolegů se mu podařilo prosadit český rentgenový přístroj
HXRS pro pozorování Slunce (jehož vývoj vedl), a to na
palubu amerického vojenského satelitu MTI. Přístroj
úspěšně pozoroval tři roky od března roku 2000. Za tento
úspěch obdržel v roce 2004 Cenu ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy za výzkum. V devadesátých
letech minulého století získal japonské stipendium a
strávil několik měsíců v Japonsku během analýzy
vědeckých dat z japonského satelitu Yohkoh, který byl
průlomový ve vědomostech o sluneční rentgenové emisi.
Od roku 2003 až do odchodu do důchodu v roce 2011 byl
vedoucím Slunečního oddělení Astronomického ústavu
AV ČR, řadu let také působil v Radě ústavu. Během celé
své vědecké kariéry se snažil o co největší zapojení ČR
do kosmických aktivit. Od roku 2008, kdy ČR vstoupila
do Evropské kosmické agentury (ESA) jako první nový
člen z „východního bloku“ zastával po dobu tří let funkci
českého delegáta ve Vědeckém programovém výboru
ESA, nyní je poradcem české delegace. Má velký podíl
na zapojení ČR do ambiciózního kosmického projektu
ESA - Solar Orbiter (plánovaný start sondy ke Slunci je
říjen 2018) a stále koordinuje vývoj našeho podílu na
palubním vědeckém přístroji STIX, což je rentgenový
teleskop.
Podle databáze NASA ADS publikoval jako autor nebo
spoluautor celkem 150 vědeckých prací.
Josef Ptáček

- Mgr. Miloš
Buček

Narodil se 7. 2. 1945 v Tišnově, kde převážnou část
života žil. Nyní bydlí v Brně.
O maturitě na strojní průmyslovce studoval večerně
Uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Odtud přešel na
Institut výtvarné fotografie v Brně (Rožnově). Posléze
dálkově studoval Školu lektorů a porotců fotografie
v Solenicích u Prahy.
Převážnou část produktivního věku pracoval jako vedoucí
mikrofilmového oddělení Královopolských strojíren
v Brně. Od roku 2007 je v penzi a působí jako lektor na
institutu fotografických studií v Brně.
Tématiku pro svoji fotografickou tvorbu hledal a hledá
takřka výhradně v přírodě. Tam ho zajímá fotografická
metafora, symbolika a krása krajiny a krajinného detailu
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vůbec. Těžiště jeho zájmu je zaměřeno na zachycení
živočišných skupin (tajemství biologie jednotlivých
druhů), rostlinných druhů či přírodních pozoruhodností
celých oblastí v souvislosti s ekologickou problematikou
a ochranou přírody. Důraz je kladen na výtvarnou a
emotivní stránku fotografii. Tato témata zpracovává i
textově formou článků a textů pro knihy a časopisy. Z
cest do zahraničí vznikly fotografické knihy o krásách
přírody a krajiny Norska a Španělska (zatím
nerealizované). Svoje zážitky přibližuje také formou
povídek z přírodního prostředí (myslivost, rybářství a
sokolnictví apod.). Píše scénáře k příběhům ze života
zvířat (zpracované pro ČT).
Oceněné snímky na výstavách:
Mezinárodní soutěž barevných diapozitivů Belgie 1977
Celostátní soutěž TSTTT Uherské Hradiště 1979, 1980
Celostátní soutěž „Štít Viléma Heckela“Uherské Hradiště
1980
Celostátní soutěž AMFO Uherské Hradiště 1981, 1982
Mezinárodní soutěž bar. Diapozitivů Velká Británie 1982,
1983, 1984
Fotoburza ZOO Praha 1984
Myslivost a příroda Praha 1986
Zvířata ve fotografii Muzeum Praha 1987
Člověk a prostředí Brno 1989
Mezinárodní soutěž ZEISS PRACTICANDR 1989
Mez. soutěž fotografie přírody Itálie 1990
Příroda kolem nás Brno 1996
Samostatné výstavy:
Člověk a dravec Přerov 1978
Obyčejný kouzelný svět Přerov 1979
Brno 1982
Šumperk 1984
Nevinní jako skřivánci Přerov 1984
Dravci a jejich ochrana OVM Vsetín 1983
Krajem čapích hnízd Planetarium Brno
Podívejme se jim do očí Tišnov 1993
Retrospektiva Tišnov 1999
NORSKO – země fjordů a ptačích křídel Brno 2003
Publikované fotografie:
Časopisy: Naší přírodou, Myslivost, Rybářství, Květy,
VTM, denní tisk
Fotografie pro film: „Všechno nebo nic“, režie Š.
Skalský, Barandov 1984
Publikace:
Dravci a sokolnictví v ČSSR – KC Žilina 1988
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Nevinní jako skřivánci – KC Žilina 1996
Kraj plný jasu – KC Žilina 1997
Za tajemstvím mokrých křídel – KC Žilina 1998
Energie v křídlech ukrytá – JMP Brno 2000
Dokumenty realizované pro ČT – scénáře:
Smolař 2002
Tyrkysový rybařík 2002
Vdovec 2003
Tichý patron 2003
Létající drahokam 2003
Hloupá huso!? 2003
Potrestaný váhavec 2004
Za ptačími křídly 2004
Goliáš 2004
Bázlivá Diana 2004
2) Čestné občanství: celkem 3 osoby

Navrhovaná Navrhovatel
osoba

Odůvodnění

Antonín
Mouka in
memoriam

- rod Mouků žije v Tišnově více jak 300 let a již v
několika generacích provozuje výrobu provaznického
zboží. Provazárnu založil r. 1842 František Mouka a
provaznické řemeslo se pak dědilo z generace na
generaci.
Antonín Mouka, narozený 13. 7. 1880 v Tišnově, patřil
již k třetí generaci provazníků. Vyučil se u svého otce a
živnost převzal po jeho smrti r. 1901. V r. 1907 si na ulici
Koráb koupili s ženou domek č. 133 a na tomto místě
působí firma MOUKA TIŠNOV dodnes.
Antonín Mouka byl po vypuknutí I. světové války
odveden na frontu. Po čtyřech letech se vrátil a
pokračoval ve svém podnikání, patřil k nejvýznamnějším
tišnovským podnikatelům první poloviny 20. století.
Naučil desítky svých spolupracovníků provaznickému
řemeslu. Výrobky firmy A. MOUKA (provazy, sítě a
popruhy) se těšily dobré pověsti a firma prosperovala. V
době znárodnění r. 1948 zaměstnávala 100 lidí.

- Doc. Ing. Jan
Lacina

A. Mouka se aktivně zúčastnil politického a
společenského života v Tišnově. Byl mnohaletým členem
městského zastupitelstva a v r. 1936 byl zvolen starostou
města. Starostenství převzal v době pro náš stát a národ
málo příznivé, v nelehké funkci setrval 7 let do r. 1943.
Organizoval též kulturní život v Tišnově. Působil v
Sokole, hrál na několik hudebních nástrojů.
Po znárodnění firmy r. 1948 mu bylo již 68 roků. Protože
podle zásad tehdejšího komunistického režimu neměli se
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ženou nárok na důchod, museli dále pracovat až do svých
76 let, aby si vysloužili penzi ve výši 350 Kčs. Celá
tišnovská rodina Moukova byla perzekvována. A. Mouka
tento těžký úděl trpělivě snášel a do pozdního věku
pomáhal ve znárodněné firmě odbornou prací. Zemřel 24.
4. 1964 ve věku téměř 84 let.
V r. 2015 byla po A. Moukovi pojmenována nová ulice,
ústící do ulice Koráb, kde je lokalizována jím založená
firma.
Antonín Mouka patřil bezesporu k významným
tišnovským osobnostem 20. století, působícím ve sféře
politické i kulturní. Zajišťoval zaměstnání významnému
počtu obyvatel Tišnova a okolí. Výrobou kvalitního
provaznického zboží, která pokračuje dodnes, významně
přispěl k prospěchu a věhlasu Tišnova.
Miloslav
Sonny Halas
in memoriam

- Doc. Ing. Jan
Lacina

Miloslav Sonny Halas se narodil 13. 10. 1946 v BrněKrálově Poli, v témže roce se však Halasova rodina
přesunula z Brna na Tišnovsko. Do svých sedmi let
vyrůstal M.S.Halas na samotě Štymberk v údolí Loučky
pod Drahonínem a poté přímo v Drahoníně. Základní
školní docházku ukončil v Dolních Loučkách. V dalším
životě žil sice převážně v Brně, ale na Tišnovsko se
neustále vracel s vědomím, že soužití právě s touto
kopcovitou krajinou formovalo jeho estetické cítění a
životní postoje vůbec. I v období minulého režimu byla
podstatným rysem Halasova života i tvorby
svobodomyslnost.
M.S.Halas se vyučil v železničním učilišti v Trenčíně a v
Brně elektromechanikem silnoproudu, v tomto oboru ale
působil jen krátce. Pracoval jako tiskař v reprodukčním
oddělení n. p. Geodézie v Brně a poté v propagaci
Státního divadla v Brně. Věnoval se však především
výtvarnému a konceptuálnímu umění, a to v široké škále
jeho forem. Ačkoliv autodidakt, dospěl – snad právě
proto, že nebyl ovlivněn žádnými autoritami – k velmi
osobitému výtvarnému rukopisu a projevu. Jeho výtvarná
činnost byla od začátku 70. let minulého století velmi
různorodá. Kromě obrazů vytvářel zajímavé plakáty,
přebaly gramofonových desek, objekty zejména dřevěné,
pořádal četné happeningy, experimentoval s grafikou,
fotografoval, ilustroval básnické sbírky, spolupracoval s
divadlem Husa na provázku. Typickým znakem jeho
rozmanité tvorby byla vždy hravost a nápaditost.
Stál vždy mimo oficiální výtvarné proudy a sdružení.
Přesto měl během života desítky samostatných výstav a
zúčastnil se řady výstav kolektivních doma i v zahraničí.
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V Tišnově vystavoval za svého života roku 1996, roku
2010 zde měl v Jamborově domě svoji první posmrtnou
výstavu. Z Halasových děl, inspirovaných Tišnovem a
jeho okolím, připomeňme alespoň obrazy "Divizna z
Vysočiny", "Řepkové pole" a zejména triptych "Květnice
hora / Besének voda / Dražší než celá Morava".
M. S. Halas zemřel po dlouhé nemoci v nemocnici ve
Valticích 24. 11. 2008. Zájem o jeho dílo neustále
vzrůstá. Je zastoupen například ve sbírkách Moravské
galerie v Brně, Muzea umění v Olomouci a v Muzeu
plakátu ve Varšavě. Zejména jeho performance (akční
umění) jsou zpětně hodnoceny jako významný vklad do
kontextu undergroundu 70. a 80. let 20. století. M. S.
Halasovi jsou věnovány statě s reprodukcemi jeho obrazů
a fotodokumentací jeho akcí například v knihách
"Brněnská osmdesátá" (M. Macharáčková, ed., 2010),
"Současná umělecká díla v krajině" (R. Schmelzová a
kol. 2014) a "Umělci a společenství na Moravě 70. - 80.
let 20.století" (B. Klímová 2014). Je mu zasvěcen
sborník dokumentů a vzpomínek přátel "Miloslav Sonny
Halas – promovaný člověk" (I. Dostál, ed., 2009), byly
natočeny dokumentární filmy o jeho životě a díle. Od
roku 2010 pořádá Společnost přátel M. S. Halase
každoroční "Memoriál M.S.Halase", směřující z Tišnova
do Drahonína a na samotu Štymberk v údolí Loučky, kde
má umělec pamětní kámen.

Alois Řezáč in
memoriam

- Václav Seyfert
st.

Jmenováním M.S.Halase čestným občanem města
Tišnova in memoriam v roce jeho nedožitých
sedmdesátin by tak ke klasickému krajináři Josefu
Jamborovi a grafikovi a malíři Emanuelovi Rannému st.
přibyla třetí výtvarná osobnost, reprezentující i svou
tvorbou z Tišnovska trendy současného výtvarného
umění.
Dlouholetý starosta města se narodil se 15. června 1873.
V čele města stál téměř 22 let, tedy vůbec nejdéle ze
všech nejvyšších představitelů Tišnova v jeho historii.
Řezáč byl továrníkem, podnikal v textilní výrobě,
pivovarnictví, ve výrobě papíru a lepenky. Veřejně
vystupoval od roku 1905, kdy byl zvolen členem
městského výboru, v srpnu 1908 se stal městským
radním, starostou byl poprvé zvolen v říjnu 1914 a poté
byla jeho volba potvrzena ještě šestkrát (!), v létech 1915,
1918, 1919, 1924, 1927 a 1932.
Alois Řezáč byl uvědomělým vlastencem, členem
Československé národní demokracie. Již jako řadový
člen městského výboru v roce 1906 v obecním
zastupitelstvu prosazoval, aby na tišnovské radnici byl
místo
černožlutého
rakousko-uherského
praporu
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vyvěšován pouze národní červenobílý. V roce 1917 se již
jako starosta veřejně přihlásil k protirakouskému
Manifestu českých spisovatelů a jeho čelného signatáře,
spisovatele Aloise Jiráska, navrhl za čestného občana
města.
V době jeho starostování bylo v Tišnově například
založeno gymnázium (1920) nebo Všeobecně prospěšné
stavební a bytové družstvo (1921), jehož výsledkem byla
výstavba rodinných domků pro chudší a střední vrstvy;
v dalších létech pak byla postavena nejen na svou dobu
velmi odvážně navržená budova spořitelny (1933), ale
také objekt živnostenské školy pokračovací (dnes budova
polikliniky) nebo nová soudní budova č. 22 přímo na
náměstí (v současné době zde sídlí mj. pošta). Řezáč vedl
rovněž organizační výbor slavné Podhorácké výstavy
v roce 1927 a byl to právě on, kdo 17. 6. 1928 přivítal na
tišnovském náměstí prezidenta republiky T. G.
Masaryka. V době hospodářské krize se snažil mírnit její
důsledky tím, že podporoval stavby, které přispěly k
zaměstnanosti dělníků (silnice ve městě, kanalizace v
Klášterské ulici, oprava jezu atd.)
V roce 1933 byl neoprávněně obviněn z defraudace
obecních peněz a po dobu vyšetřování mu byl na sedm
měsíců pozastaven výkon starostenské funkce; krajský i
nejvyšší soud jej ovšem v plném rozsahu zprostily viny.
Řezáč zemřel ještě v době výkonu funkce 4. dubna 1936
(v letošním roce tedy od jeho úmrtí uplynulo rovných 80
let). Na jeho počest byla pojmenována i jedna z
tišnovských ulic (dnes Na Loukách), ale pouze na
krátkých čas, neboť po roce 1948 bylo jeho jméno
z ideologických důvodů zamlčováno.
Pohřbu Aloise Řezáče se zúčastnilo téměř celé město. Ve
smutečním projevu pronesl profesor Jan Kosík o
zemřelém starostovi mimo jiné tato slova: “Byl mnohdy
ideovým i politickým odpůrcem, odpůrcem třebas i
houževnatým, ale dovedl vždy uznati dobrou vůli a
pochopiti, že odpůrce ještě není nepřítelem.”
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SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU KONANÉHO DNE 19.9.2016
1. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města schvaluje:
 zapisovatelku zápisu – Michaelu Kšicovou
 ověřovatele zápisu – PaedDr. Radmilu Zhořovou
 navržený program jednání
2. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí architektonicko urbanistickou studii "Přednádražní prostor v Tišnově".
3. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí aktualizovaný výhled města na
rok 2017 – 2019, dle přílohy č. 1 zápisu.
4. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí studii parkovacího domu na
Riegrově ulici.
5. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí informace ve věci nejasností
ohledně památkové ochrany hotelu Květnice.

6. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí informace o nové právní
úpravě hluku, dle přílohy č. 2 zápisu.
7. Výbor pro strategické plánování a rozvoj města bere na vědomí ve věci podaných návrhů na
udělení čestného občanství a ceny města, dle přílohy č. 3 zápisu.

