
Zápis 

z 17. jednání Hospodářské komise konaného dne 28.6.2017 od 17:00 hodin v kanceláři 

starosty, v budově A 

Přítomni:  
Kočí Vladimír – předseda komise 
Mgr. František Lufinka – člen komise 
Bc. Aleš Drmla DiS. – člen komise - omluven  
Jan Hloušek – člen komise  - omluven 
Ing. Dominika Kočová – člen komise  
Radomil Raja – člen komise - omluven 
Polejová Iveta – člen komise 
 
Program:   

1) Zahájení 
2) Plnění 
3) Dotazy 

 
1) Zahájení 
Pan Kočí zahájil 17. schůzi hospodářské komise a přivítal přítomné členy komise 
 
2)      A)  EXATHERM 
Kočí: EXATHERM  se již bourá 
Lufinka: jedná se o přípravné práce. Jsou odpojeny stavby od všech sítí. V současné době 
byla odstraněna stavba býv. LABORY. Tento prostor bude využíván jako deponie materiálu 
při bourání EXATHERMU. Laboru bourají naše TS. V současné době listiny pro výběrové řízení  
kontroluje ministerstvo životní prostředí. 
 

2) B)  OPRAVA PANELOVÝCH DOMU čp. 407 a 408 
Kočí: materiál k opravě panelových domů půjde ke schválení do rady 
Lufinka: výběrové řízení vyhráli dvě firmy, každá bude zateplovat jeden panelový dům. 
Zateplení čp. 407 bude náročnější, je nutné nejprve odstranit materiál, který tam připevnila 
minulá firma. 
 
2) C) CYKLOSTEZKA  
Polejová: byl proveden vklad kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Líšný. Budeme jednat s novým 
vlastníkem pozemků, který byl již o záměru města informován. 
 
2) D) KNIHOVNA 
Lufinka: proběhla kontrola stavby, je předpoklad, že statika stavby není narušena a 
přestavba je možná. 
 
 
 
 
 



 
3) DOTAZY  
 
Kočí: jak je to s pronájmem čp. 357 – býv. pizzerie? 
Lufinka: byl tu zájem o pronájem. 
Kočí: výše nájemného 16.000,- Kč je vysoká. 
 
HK ukládá Bytovému podniku města Železný Brod, aby byl podán návrh radě města na 
snížení nájmu v čp. 357. 
 
Kočí: kdo vlastní vitríny u  trafiky  na náměstí? 
Lufinka: pozemek je v soukromém vlastnictví, vitríny nejsou ve vlastnictví  města. 
 
Kočí:  - není možné využít  prázdná patra čp. 350? 
Lufinka: do dnešní doby nebylo možné sehnat dotace, ale je vyhlášena nová výzva na 
startovací byty. 
Polejová: byla připravena PD na výstavbu bytů. 
 
Kočí: proč není možné přeplatky od bytového podniku vrátit zpět na účet? 
Lufinka: zjistíme na Bytovém podniku. 
 
Kočová: jak probíhá vymáhání nedoplatků z nájmů u BP? 
Lufinka: SPOLAK stále pracuje na vymáhání dlužných částek. 
 
p. Kočí stanovil termín příštího zasedání na 20.9.2017 
 
Zapsala: Polejová  
 
  
 
 

 


