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Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1767/8 v k.ú. Tišnov
(Mánesova ul.)
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Kopie katastrální mapy se zákresem

Příloha č. 2

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1767/8 o výměře 2.184 m2 ve
vlastnictví Družstva vlastníků bytů Mánes Tišnov, družstvo, IČ: 27672051, se
sídlem v Tišnově, do vlastnictví města Tišnov s tím, že nabyvatel město Tišnov se
zaváže k vybudování odstavného stání vozidel, demontáži oplocení hřiště a
nefunkčního mobiliáře a dále k rekonstrukci dětského hřiště, včetně dodání
nového mobiliáře. Náklady spojené s převodem pozemku hradí město Tišnov.

Zpracováno dne 31.01.2018
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Důvodová zpráva
Družstvo vlastníků bytů Mánes Tišnov nabízí městu bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tišnov
parc.č. 1767/8 o výměře 2.184 m2. Jedná se o prostranství umístěné vedle komunikace
vedoucí k bytovým domům na ulici Mánesova v Tišnově.
Členská schůze Družstva vlastníků bytů Mánes Tišnov schválila bezúplatný převod pozemku
za předpokladu, že náklady spojené s převodem uhradí město a dále zajistí ve spodní části
zřízení odstavného stání vozidel, demontáž oplocení a nefunkčního mobiliáře a dále
rekonstrukci horního hřiště, včetně dodání nového mobiliáře.
OSMKS doporučuje bezúplatný převod pozemku realizovat. Pozemek tvoří veřejné
prostranství, zrealizování odstavné plochy pro vozidla a provedení dalších úprav přispěje ke
zkvalitnění podmínek pro obyvatele této lokality.
Předpokládané náklady:
Dětské hřiště - do 150 tis. Kč - realizace 2018
Odstavná plocha pro parkování - do 50 tis. Kč - realizace 2018,2019
Rekonstrukce oploceného minisportoviště (stávající konstrukce) - cca 200 tis. Kč (většinou
svépomocí) - realizace do 2020
Komise majetková Rady města Tišnova na svém zasedání dne 16. 1. 2018 doporučila Radě
města Tišnova doporučit Zastupitelstvu města Tišnova schválit bezúplatný převod pozemku v
k.ú. Tišnov parc.č. 1767/8 o výměře 2.184 m2 ve vlastnictví Družstva vlastníků bytů Mánes
Tišnov, družstvo, IČ: 27672051, se sídlem v Tišnově s tím, že nabyvatel město Tišnov se
zaváže k vybudování odstavného stání vozidel, demontáži oplocení hřiště a nefunkčního
mobiliáře a dále k rekonstrukci dětského hřiště, včetně dodání nového mobiliáře. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí město Tišnov.
Rada města Tišnova na své schůzi dne 24. 1. 2018 doporučila Zastupitelstvu města Tišnova
schválit bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1767/8 o výměře 2.184 m 2 ve
vlastnictví Družstva vlastníků bytů Mánes Tišnov, družstvo, IČ: 27672051, se sídlem v Tišnově,
do vlastnictví města Tišnov s tím, že nabyvatel město Tišnov se zaváže k vybudování
odstavného stání vozidel, demontáži oplocení hřiště a nefunkčního mobiliáře a dále k
rekonstrukci dětského hřiště, včetně dodání nového mobiliáře. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí město Tišnov.

