
ŽELEZNÝ BROD

U S N E S E N Í
z 56. zasedání Rady města Železný Brod

dne 31.1.2022

Usnesení č. 15/56R/2022
Program
RM

• Schvaluje
program 56. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění.

Usnesení č. 16/56R/2022
Kontrola plnění usnesení
RM

• Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 55. schůze Rady města Železný Brod.

Usnesení č. 17/56R/2022
Pověření zastupitele k přijímání prohlášení o uzavření manželství
RM

• Pověřuje
zastupitele Ing. Jana Maška k přijímání prohlášení o uzavření manželství.

Usnesení č. 18/56R/2022
Dočasné zvýšení počtu pracovníků na odboru ÚPRR
RM

• Schvaluje
dočasné navýšení počtu pracovních míst na odboru územního plánování a regionálního rozvoje o 1 místo investičního
technika.

Usnesení č. 19/56R/2022
Doložka ke smlouvě o poskytnutí servisní podpory informačního systému městské policie
RM

• Schvaluje
Dodatek ke smlouvě o poskytování servisní podpory informačního systému městské policie uzavřené dne 21.10.2016.

• Pověřuje
starostu města Mgr. Františka Lufinku podepsat dodatek ke smlouvě o servisní podpoře informačního systému městské
policie s firmou Milichovský s.r.o., Údolní 970/13, 460 01 Liberec.

Usnesení č. 20/56R/2022
Žádost o úpravu platby za službu zabezpečení ostraha PCO pro objekt Střevelná čp. 43



RM

• Schvaluje
změnu poskytování služeb zabezpečení ostraha PCO pro objekt Střevelná čp. 43 společnosti OMD - KOVO spol. s r.o., se
sídlem Střevelná 43, 468 22 Železný Brod, IČO 25492152. Objekt bude připojen bez poskytování dalších služeb, objednatel
bude hradit náklady připojení přes multiSIM dle dodatku č. 1 ke smlouvě o zabezpečení ostrahy objektu.

Usnesení č. 21/56R/2022
Ceny roku 2021 u pronájmu pozemků u osob nepodnikajících uvedených v příloze pro rok 2022
RM

• Schvaluje
ceny roku 2021 pro rok 2022 u pronájmu pozemků dle seznamu předloženého finančním odborem, a to s účinností od
1.1.2022.

Usnesení č. 22/56R/2022
Prodloužení nájemní smlouvy v k.ú. Střevelná
RM

• Schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na pozemek pč. 609 a stavbu občanské vybavenosti bez čp, která je součástí st.pč. 137, vše v
k.ú. Střevelná, na 5 let, do 1.2.2027.

• Schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku pč. 609 a stavby občanské vybavenosti bez čp., která je
součástí st.pč. 137, vše v k.ú. Střevelná, který je uzavřen mezi městem Železný Brod, IČO 00262633, se sídlem náměstí 3.
května 1, Železný Brod a Spolkem Střevelná, IČO 26999102, se sídlem Střevelná čp. 7, Železný Brod.

Usnesení č. 23/56R/2022
Přihlášení k trvalému pobytu
RM

• Souhlasí
s přihlášením *****k trvalému pobytu na adresu Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 715.

Usnesení č. 24/56R/2022
Žádost o přidělení bytu
RM

• Schvaluje
přidělení bytu č. 44 o velikosti 2+1, Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod *****. Nájemné je stanoveno na 65 Kč/m2.

Usnesení č. 25/56R/2022
Návrh na přidělení bytu č. 2 v DPS Železný Brod
RM

• Schvaluje
přidělení bytu č. 2 v DPS Železný Brod *****.

Usnesení č. 26/56R/2022
Návrh na přidělení bytu č. 3 v DPS Železný Brod
RM

• Schvaluje
přidělení bytu č. 3 v DPS Železný Brod *****.



Usnesení č. 27/56R/2022
Smlouva o dílo - nátěr zvonice
RM

• Schvaluje
smlouvu o dílo na obnovu nátěru zvonice se zhotovitelem František Polej, Horská Kamenice 50, 468 22 Železný Brod, IČO
75568021, za cenu 127 584,25 Kč bez DPH.

Mgr. František Lufinka
starosta

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta

Zpracováno systémem T-WIST®
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