
ŽELEZNÝ BROD

U S N E S E N Í
z 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

dne 5.12.2022

Usnesení č. 12/2Z/2022
Složení slibu členů zastupitelstva města
ZM

• Bere na vědomí
složení slibu členů zastupitelstva města podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, panem Jiřím Novotným a ing. Jiřím Novotným.

Usnesení č. 13/2Z/2022
Určení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města
ZM

• Určuje
ověřovatelkami 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod paní Evu Dvořákovou a PaedDr. Miladu Motlíkovou.

Usnesení č. 14/2Z/2022
Program
ZM

• Schvaluje
program 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění.

Usnesení č. 15/2Z/2022
Kontrola plnění usnesení
ZM

• Bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod.

Usnesení č. 16/2Z/2022
Volba členů finančního a kontrolního výboru
ZM

• Volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích členy finančního výboru Jiřího Šťastného a
Ing. Petra Mikšovského, Ph.D.

• Volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích členem kontrolního výboru pana Jana
Tempela.

Usnesení č. 17/2Z/2022
Určení člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace města



ZM

• Určuje
členem zastupitelstva, který se bude podílet na pořizování územně plánovací dokumentace pro město dle zákona 183/2006
Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Ivana Mališe.

Usnesení č. 18/2Z/2022
Delegování zástupce do valné hromady - Severočeská vodárenská společnost a.s. a Severočeské komunální služby
s.r.o.
ZM

• Deleguje
starostu Mgr. Františka Lufinku k zastupování Města Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22, IČO 00262633 na všech
valných hromadách Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 a společnosti
Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 62738542; starostu města může
na valných hromadách zastupovat místostarosta Mgr. Ivan Mališ.

Usnesení č. 19/2Z/2022
Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
ZM

• Stanoví
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že od 5. 12. 2022 bude neuvolněným členům
zastupitelstva poskytována měsíční odměna:
1. 1 800 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva města,
2. 6 700 Kč za výkon funkce člena rady města,
3. 2 000 Kč za výkon funkce předsedy výboru,
4. 1 500 Kč za výkon funkce člena výboru,
5. 1 000 Kč za výkon funkce předsedy komise rady,
6. 1 500 Kč za výkon funkce předsedy komise SPOD,
7. 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD.

• Stanoví
v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členu
zastupitelstva poskytne až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce s nejvyšší schválenou odměnou; do tohoto souhrnu
lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy
nebo člena komise rady obce anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.

• Stanoví
v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.

• Schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, že od 5. 12. 2022 bude osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
poskytována měsíční odměna:
1. 1 500 Kč za výkon funkce člena výboru,
2. 1 000 Kč za výkon funkce předsedy komise rady,
3. 1 500 Kč za výkon funkce předsedy komise SPOD,
4. 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD.

• Stanoví
že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství, se měsíční odměna zvyšuje o 500 Kč za každé přijetí projevu vůle snoubenců (svatební obřad), maximálně však
o 2 000 Kč za kalendářní měsíc.

Usnesení č. 20/2Z/2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022/ZM
ZM

• Souhlasí
s provedením rozpočtového opatření č. 5/2022/ZM.



Usnesení č. 21/2Z/2022
Dotace Římskokatolické farnosti-děkanství Železný Brod
ZM

• Schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 100 414 Kč Římskokatolické farnosti děkanství Železný Brod, Františka Balatky 132, IČO 43256848
na restaurování bočního oltáře Panny Marie v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě II. etapa.

• Schvaluje
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 22/2Z/2022
Obecně závazná vyhláška k místnímu poplatku za odpadové hospodářství
ZM

• Schvaluje
místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 680 Kč na poplatníka za kalendářní rok.

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

Usnesení č. 23/2Z/2022
Rozpočtové provizorium
ZM

• Schvaluje
rozpočtové provizorium na rok 2023, které upravuje dočasný systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v případech,
kdy do začátku rozpočtovaného roku není schválen rozpočet města.

Usnesení č. 24/2Z/2022
Věcné břemeno - ŘSD
ZM

• Schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 01/2022-36210/VB/Huk mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupena: Ing.
Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec a městem Železný Brod, se sídlem: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, zastoupené: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města, IČO 00262633, DIČ CZ00262633, za účelem zřízení věcného
břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 3231/1 v k.ú. Železný Brod ve smyslu umístění stavby a její provozování,
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozování inženýrské sítě -
vedení.

Usnesení č. 25/2Z/2022
Žádost FK Železný Brod o finanční spoluúčast města



ZM

• Schvaluje
dotaci 188 477 Kč FK Železný Brod, z.s., se sídlem nábřeží Obránců míru 881, 468 22 Železný Brod, IČO 60253606 na
dofinancování projektu modernizace tribuny a zábradlí a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci.

Mgr. František Lufinka
starosta

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta

Zpracováno systémem T-WIST®
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