
ŽELEZNÝ BROD

U S N E S E N Í
z 58. zasedání Rady města Železný Brod

dne 14.3.2022

Usnesení č. 46/58R/2022
Program
RM

• Schvaluje
program 58. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění.

Usnesení č. 47/58R/2022
Kontrola plnění usnesení
RM

• Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 57. schůze Rady města Železný Brod.

Usnesení č. 48/58R/2022
Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2021
RM

• Bere na vědomí
výsledek inventarizace majetku Města Železný Brod za rok 2021.

Usnesení č. 49/58R/2022
Účetní závěrky a hospodářské výsledky městem zřízených PO
RM

• Schvaluje
1. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu, IČO 64669033.

2. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace ZŠ Pelechovská, Železný Brod, IČO 70694982.

3. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace ZŠ Školní, Železný Brod, IČO 70694974.

4. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace MŠ Slunečná, Železný Brod, IČO 70695016.

5. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace MŠ Koníček, Železný Brod, IČO 70694991.



6. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace MŠ Na Vápence, Železný Brod, IČO 04624548.

7. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace Městské muzeum v Železném Brodě, IČO 43257283.

8. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace SVČ Mozaika, Železný Brod, IČO 75125439.

9. účetní závěrku za rok 2021 (účetní výkazy - rozvahu,výkaz zisku a ztráty, přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2021
příspěvkové organizace ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412.

Usnesení č. 50/58R/2022
Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření PO do fondů
RM

• Schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací do fondů dle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 51/58R/2022
Odpisový plán PO na rok 2022
RM

• Schvaluje
odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný Brod na rok 2022.

Usnesení č. 52/58R/2022
Zpráva o vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2021
RM

• Bere na vědomí
přehled vyúčtování dotací poskytnutých Městem Železný Brod v roce 2021.

Usnesení č. 53/58R/2022
Organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2022
RM

• Bere na vědomí
přerušení provozu Mateřské školy Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvkové organizace, Mateřské školy Železný Brod,
Slunečná 327, příspěvkové organizace a Mateřské školy Koníček Železný Brod, příspěvkové organizace v době hlavních
prázdnin na šest týdnů, a to od 11. července do 19. srpna 2022 včetně.

Usnesení č. 54/58R/2022
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti a oprávněním přijmout nadační příspěvek – Oranžové hřiště ZŠ Školní
RM

• Souhlasí
s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ - Oranžové hřiště a oprávněním přijmout nadační příspěvek Nadace ČEZ,
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, do majetku organizace.



Usnesení č. 55/58R/2022
Souhlas vlastníka pozemku – hřiště u ZŠ Školní
RM

• Souhlasí
s výstavbou Oranžové hřiště – venkovní fitness sestavy na části pozemku ostatní plocha ppč. 1301/1 v k.ú. Železný Brod a
jeho provozem po dobu minimálně 5 let.

Usnesení č. 56/58R/2022
Referent majetkové správy
RM

• Schvaluje
rozšíření počtu pracovních úvazků na odboru územního plánování a regionálního rozvoje o 1 místo referenta majetkové
správy.

Usnesení č. 57/58R/2022
Pronájem multifunkčních zařízení pro úřad
RM

• Schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem tří multifunkčních zařízení se společností Alwer office s.r.o., Legerova 148,
280 02 Kolín, IČO 27895122.

Usnesení č. 58/58R/2022
Uzavření smlouvy na software IS ENVITA pro zpracování odpadové agendy pro město Železný Brod
RM

• Schvaluje
uzavření dodatku smlouvy s firmou INISOFT s.r.o., Rumjancevova 696/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO
25417657 na licenci IS ENVITA, pro zpracování odpadové agendy pro město Železný Brod.

Usnesení č. 59/58R/2022
Smlouva o dílo - šatny technických služeb
RM

• Souhlasí
s výjimkou ze směrnice 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek dle článku IX. odst. 3.

• Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na Rekonstrukci umývárny zaměstnanců technických služeb s Tomášem Grábem, Horecká 588,
468 22 Železný Brod, IČO 72756942 za cenu 758 100 Kč bez DPH.

Usnesení č. 60/58R/2022
Smlouva o dílo - kontejnerové stání
RM

• Souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s Technickými službami města Železný Brod s.r.o., Příkrá 140, 468 22 Železný Brod, IČO
27260887, jejímž předmětem je vybudování kontejnerového stání stání v areálu bývalé speciální školy v Železném Brodě
nábřeží Obránců míru. Dohodnutá cena díla 277 800 Kč bez DPH.

Usnesení č. 61/58R/2022
Kácení stromů - Paraplíčko
RM



• Souhlasí
s pokácením 19 ks stromů smrk ztepilý na pozemku 1050/1 v k.ú. Horská Kamenice (areál Paraplíčko) s tím, že současně
Klub kanoistiky Železný Brod provede náhradní výsadbu dle pokynů odboru ÚPaRR.

Usnesení č. 62/58R/2022
Dodatek č.2 rámcové kupní smlouvy - dodávky kapalného chloru
RM

• Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky kapalného chloru č. K 151/2016 se společností GHC Invest,
s.r.o., se sídlem Korunovační 6/103, 170 00 Praha 7, IČO 60464496, kterou se upravuje cena za dodávku kapalného chloru
pro městské koupaliště na 2 795,- Kč bez DPH /1 ks 65 kg láhve.

Usnesení č. 63/58R/2022
Uzavření kupní smlouvy s firmou BEG BOHEMIA, spol.s.r.o.
RM

• Souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy s firmou BEG BOHEMIA, spol. s.r.o, Ledárenská 386/25, 620 00 Brno, IČO 25300245, DIČ:
CZ25300245 na výrobu, dodání a montáž stacionárních regálů do depozitáře Městského muzea v rámci projektu Spojeno
sklem! s tím, že bude ověřena možnost použití vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek a bude provedeno doplnění
specifikace firmy.

Usnesení č. 64/58R/2022
Smlouva o dílo kastrace koček
RM

• Schvaluje
uzavření smlouvy o dílo - kastrace toulavých koček mezi městem Železný Brod, sídlo náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČO
00262633, zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou a MVDr. Karolínou Polejovou, Horská Kamenice 50, Železný
Brod IČO 10927522, ve výši 30 000 Kč.

Usnesení č. 65/58R/2022
Zápis z Hospodářské komise
RM

• Bere na vědomí
zápis Hospodářské komise ze dne 23.2.2022.

Usnesení č. 66/58R/2022
Rezignace na členství v kulturně společenské komisi
RM

• Bere na vědomí
rezignaci paní ***** na členství v kulturně společenské komisi rady města.

Usnesení č. 67/58R/2022
Zřízení věcného břemene - Hrubá Horka
RM

• Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV-12-4019157/VB/02, mezi městem Železný Brod, sídlo:
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633, zastoupeným Mgr. Františkem Lufinkou a společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035, která
je zastoupena společností RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., plk. Truhláře 114, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51, IČO 25298194,



DIČ: CZ25298194, na pozemek pč. 1581 v k.ú. Hrubá Horka.

Usnesení č. 68/58R/2022
Zřízení věcného břemene - Jiráskovo nábřeží, Železný Brod
RM

• Schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700102619_1/BVB mezi městem Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května
1, Železný Brod, IČO 00262633, zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem
Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, IČO 27295567, která je zastoupena firmou GasNet Služby, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno 60200, IČO 27935311, na pozemek pč. 458, 708, 709/3, 710/1, 710/2, 710/31, 711/4,
3269/1, 3270/1 vše v k.ú. Železný Brod.

Usnesení č. 69/58R/2022
Zřízení věcného břemene na ppč. 45, 589, 579/2 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu
RM

• Schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemky pč. 45, 589, 579/2 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu ve smyslu budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Cena věcného břemene je ve výši 31 300 Kč
+ sazba DPH.

• Neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020905/VB/01, mezi
městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633 a firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČO
24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupené na základě plné moci
Miloslavem Kalců, na pozemky pč. 45, 589, 579/2 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu.

Usnesení č. 70/58R/2022
Zřízení věcného břemene- služebnosti ppč. 1557/1 k.ú. Železný Brod
RM

• Schvaluje
uzavření předkládané smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-4021625/VB/2, mezi městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633 a firmou ČEZ
Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035, se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, zastoupené
firmou EMJ s.r.o., IČO 27268632, DIČ CZ27268632, K. Světlé 1121, Frýdlant, 464 01, v zastoupení Ivankou Krýchovou,
funkce: jednatelka společnosti, na pozemek pč. 1557/1 v k.ú. Železný Brod.

• Schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku pč. 1557/1 v k.ú. Železný Brod ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, a
povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Cena věcného břemene je ve výši 10 800 Kč + sazba DPH.

Usnesení č. 71/58R/2022
Zřízení věcného břemene na ppč. 1855, 1911 v k.ú. Železný Brod
RM

• Schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemky pč. 1855, 1911v k.ú. Železný Brod ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět. Cena věcného břemene je ve výši
350 000 Kč + sazba DPH.

• Neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, mezi městem Železný Brod,
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO 00262633 a firmou ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, DIČ CZ24729035,
se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, na pozemky pč. 1855, 1911 v k.ú. Železný Brod.



Usnesení č. 72/58R/2022
Přihlášení k trvalému pobytu
RM

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

Usnesení č. 73/58R/2022
Návrh na přidělení bytu č. 32 v DPS Železný Brod.
RM

• Schvaluje
přidělení bytu č. 32 v DPS Železný Brod *****.

Usnesení č. 74/58R/2022
Exekuce bagatelních pohledávek
RM

• Bere na vědomí
informaci o změnách ve vymáhání tzv. bagatelních pohledávek do 1 500 Kč dle exekučního řádu.

• Nesouhlasí
se složením zálohy 500 Kč pro další vedení exekuce.

Usnesení č. 75/58R/2022
Informace od dodavatele zemního plynu
RM

• Bere na vědomí
žádost společnosti České teplo s.r.o., Klapkova 731/37, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO 250 55 925, na změnu ceny dodávek
zemního plynu pro město a jeho organizace.

• Nesouhlasí
s úpravou ceny mimo nasmlouvanou hodnotu na rok 2022.

Usnesení č. 76/58R/2022
Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny - dočasné ubytování
RM

• Pověřuje
ředitele příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu dle předloženého návrhu k uzavírání nájemních
smluv s uprchlíky z Ukrajiny, kteří jsou žadateli o vízum a držiteli víza za účelem strpění pobytu na území ČR. Ředitel
bytového podniku bude o uzavření nájemní smlouvy bezodkladně informovat radu města.

Mgr. František Lufinka
starosta

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta



Zpracováno systémem T-WIST®

Vytiskl: Věra Brunclíková, Oddělení: Odbor vnitřních věcí, Dne: 16.03.2022 - 08:11


