
Zápis 

z 18. jednání Hospodářské komise konaného dne 4.10.2017 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  
Jan Hloušek – člen komise   
Ing. Dominika Kočová – člen komise - omluvena  
Radomil Raja – člen komise  
Polejová Iveta – člen komise 
 
Program:   

1) Zahájení 
2) Plnění 
3) Dotazy 

 
1) Zahájení 
Pan Kočí zahájil 18. schůzi hospodářské komise a přivítal přítomné členy komise. 
 
2) A) EXATHERM 
Lufinka: bourat se začne v zimě. Probíhá výběrové řízení. Přihlásilo se 5 firem. 
 
2)   B) CYKLOSTEZKA 

Lufinka: příští středu je svolána schůzka s firmou PUDIS, která by  měla připravit konečnou 
projektovou dokumentaci  na stavbu cyklostezky na základě požadavků Povodí a Českých 
drah. Lesy ČR  podle poslední schůzky souhlasí s vybudováním  úseku u Líšného za své 
finanční prostředky, jestliže to tam stavebně půjde provést. Stavba stezky by měla být  
umístěna  na levém břehu řeky Jizery. 
 
2)      C) KNIHOVNA 
Lufinka:  v měsíci listopad – prosinec proběhnou bourací práce. Začneme z vlastních 
prostředků. Budeme žádat dotace na zateplení budovy ( plášť a okna). Celý projekt se zdržel, 
protože jsme museli  zhotovit novou projektovou dokumentaci a požádat o vydání nového 
stavebního povolení. Stavební povolení, které již na stavbu knihovny bylo vydané, nebylo 
možné použít. V minulosti nebylo požádáno o prodloužení lhůty a stavební povolení nebylo 
platné.  
 
2)       D) OPRAVA PANELOVÝCH DOMŮ čp. 407 a 408 
Lufinka: čp. 407 – práce probíhají dle harmonogramu, čp. 408 – byl zaslán vytýkací dopis, 
práce nepostupují dle předpokladu. 
Drmla: Město by mělo jednat o finanční kompenzaci pro nájemníky. 
 
HK ukládá Bytovému podniku, aby vyčíslil výši finančních nákladů, které by vznikly při  
odpuštění nájemcům nájem za 1 měsíc v čp. 407. 



 
 
2)    E) PIZZERIE 
Lufinka: na příštím zasedání rady města budeme rozhodovat o pronájmu čp. 357. 
 
3) DOTAZY 
 
Drmla: bude otevřena restaurace v sokolovně? 
Lufinka: zítra bude restaurace opět otevřena – nájemce je Petr Janík. Slíbil, že bude otvírat i 
na sportovní akce a víkendy. Od listopadu začne rekonstrukce druhé části ubytovny. Příští 
rok by kapacita ubytovny měla být cca 40 míst. 
 
Drmla: je nainstalováno nové měření rychlosti k Pelechovu. 
Lufinka: je to zatím jen informační měření, ale se záznamem. Necháme ho na místě 4 -5 
měsíců a vyhodnotíme provoz. Je možné, že měření přemístíme na ulici Horeckou a nebo na 
nábřeží Obránců míru. 
 
Raja: kdy bude drakiáda? 
Lufinka: jedná se o akci Mozaiky. 
 
Lufinka: Proběhla schůzka se zástupci CzechInvestu. Jedná se o agenturu pro podporu 
podnikání a investic.  Hledají na území volné objekty (ŽBS, Liglas) a nabízejí  informace o programech 
podpory podnikání. Město Železný Brod jim poskytne zasedací místnost v budově B.  
 
 
p. Kočí stanovil termín příštího zasedání na 8.11.2017 
 
zapsala: Polejová 
 
 
 


