
ŽELEZNÝ BROD

U S N E S E N Í
z 23. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

dne 1.11.2021

Usnesení č. 71/23Z/2021
Program
ZM

• Schvaluje
program 23. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění.

Usnesení č. 72/23Z/2021
Kontrola plnění usnesení
ZM

• Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod.

Usnesení č. 73/23Z/2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021/ZM.
ZM

• Souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 6/2021/ZM.

Usnesení č. 74/23Z/2021
Účelová dotace na opravu Palackého stezky
ZM

• Schvaluje
poskytnutí dotace Cortuum s.r.o., Trojská 358/131, 171 00 Praha 7, IČO 27406202 na rekonstrukci části Palackého stezky v
úseku Návarov (Rusalka) - ústí Černého potoka parc. č. 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice ve výši 100 000 Kč.

• Souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 6/2021/ZM - Poskytnutí dotace na rekonstrukci části Palackého stezky v úseku
Návarov (Rusalka) - ústí Černého potoka parc. č. 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice v roce 2021 ve výši 100 000 Kč
převodem finančních prostředků v rámci rozpočtu z § 3399 na § 3900.

• Schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace Cortuum s.r.o., Trojská 358/131, 171 00 Praha 7, IČO 27406202 na
rekonstrukci části Palackého stezky v úseku Návarov (Rusalka) - ústí Černého potoka parc. č. 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté
Olešnice.

Usnesení č. 75/23Z/2021
Obecně závazná vyhláška k místnímu poplatku za odpadové hospodářství
ZM

• Schvaluje



místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 640 Kč na poplatníka za kalendářní rok.

• Schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Usnesení č. 76/23Z/2021
Informace o investičních akcích
ZM

• Bere na vědomí
informace o investičních akcích města Železný Brod.

Usnesení č. 77/23Z/2021
Možnosti rozvoje městské policie
ZM

• Bere na vědomí
Informace o možnostech rozvoje městské policie.

Usnesení č. 78/23Z/2021
Dar v k.ú. Bzí u Železného Brodu
ZM

• Schvaluje
přijetí daru částí pozemků pč. 685/1 a 685/2 v k.ú. Bzí u Železného Brodu o celkové výměře 138 m2, které jsou zastavěny
stavbou komunikace.

Usnesení č. 79/23Z/2021
Směnná smlouva v k.ú. Hrubá Horka
ZM

• Schvaluje
ve prospěch oprávněného města Železný Brod, jako vlastníka parcely č.1576, ostatní plocha, k.ú. Hrubá Horka, i všech
dalších budoucích vlastníků uvedené parcely, právo odpovídající věcnému břemeni vstupu a vjezdu v šíři dvou metrů
oboustranně k opěrné zdi tvořící součást místní komunikace za účelem údržby a oprav této opěrné zdi včetně dočasného
umístění lešení, stavební techniky a materiálů nutných ke zmíněným pracem, když toto právo bude vykonáváno na parcele
č. 1575/2, ostatní plocha, k.ú. Hrubá Horka. vzniklé geometrickým plánem ke směně pozemků, a dále pak na stavební
parcele č.6, k.ú. Hrubá Horka, a na parcele č.124/2, k.ú. Hrubá Horka. Oprávněný smí své právo realizovat i prostřednictvím
třetích osob, které budou na základě pokynu oprávněného údržbu a opravy opěrné zdi provádět. Právo odpovídající
věcnému břemeni se sjednává jako bezúplatné.

• Schvaluje
ve prospěch oprávněného města Železný Brod, jako vlastníka parcely č.1576, ostatní plocha, k.ú. Hrubá Horka, i všech
dalších budoucích vlastníků uvedené parcely, právo odpovídající věcnému břemeni spočívající v povinnosti vlastníků parcely
č.1575/2, ostatní plocha, k.ú. Hrubá Horka, vzniklé geometrickým plánem ke směně pozemků, vlastníků stavební parcely
č.6, k.ú. Hrubá Horka, a vlastníků parcely č.124/2, k.ú. Hrubá Horka, nebudovat na uvedených parcelách terénní stupně od
paty opěrné zdi tvořící součástí místní komunikace a nacházející se v místech vyznačených na geometrickém plánu
č.423-19b/2018. Právo odpovídající věcnému břemeni se sjednává jako bezúplatné.

• Schvaluje
uzavření Směnné smlouvy spojené se zřízením věcných břemen mezi manželi ***** a městem Železný Brod, IČO
00262633, se sídlem. náměstí 3. května 1, Železný Brod, zastoupené Mgr. Františkem Lufinkou na pozemek pč. 1575/2 a díl



a) st.pozemku č. 6 v k.ú. Hrubá Horka.

Usnesení č. 80/23Z/2021
Směna pozemků v k.ú. Bzí u Železného Brodu
ZM

• Schvaluje
směnu částí pozemků pč. 64, 63, 62, 61/3, 61/4, 61/5 a st. 59 o celkové výměře 132 m2 za pozemek pč. 60/2 a část
pozemku 865, vše o celkové výměře 264 m2, vše v k.ú. Bzí u Železného Brodu, bez dalšího finančního vyrovnání.

Usnesení č. 81/23Z/2021
Kupní smlouva Železný Brod
ZM

• Schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi městem Železný Brod, IČO 00262633, se sídlem nám. 3.května čp.1, 468 22 Železný Brod,
zast. starostou Mgr. Františkem Lufinkou a***** o výměře 36 m2 v k.ú. Železný Brod, za cenu 48 276 Kč (osvobozeno od
DPH).

Mgr. František Lufinka
starosta

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta
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