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RNDr. Ludmila Infeldová  
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Vladimír Kočí 
Akademický malíř Zdeněk Lhotský 
Ing. Miloslav Louma 
Mgr. František Lufinka  
MUDr. Irena Lufinková 
Ernesto Malafarina 
Mgr. Ivan Mališ 
PaedDr. Milada Motlíková  
RNDr. Martin Smola 
 
  

O m l u v e n i : Mgr. Václav Horáček 
    
 

 
Program : 

    
1)    Zahájení     
2)    Kontrola plnění usnesení      
3)    Organizační záležitosti     
3.1)   Rozpočtové změny č. 6/2017 
3.2)   Rozdělení výtěžku z loterií za rok 2016 
3.3)   Dotační příspěvky – sport a tělovýchova, 2. termín 2017 
3.4)   Volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou 
3.5)   Informace o záměru výstavby a oprav chodníků ve městě 
4)    Nemovitosti 
4.1)   Prodej části pozemku pč. 727 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 
4.2)   Bezúplatný převod pozemku pč. 372/3 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 
5)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 
6)    Přehled usnesení 
7)    Závěr   
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1) Zahájení 
      
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Mgr. František Lufinka a zahájil jej 
přivítáním přítomných. 
 
Starosta města konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je 
přítomno 14 členů, omluven je pan Mgr. Horáček, zastupitelstvo je schopno jednání a 
usnášení se.  
 
Ověřovatelé minulého zápisu konstatovali, že neměli k zápisu připomínky. 
 
Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání, kde navrhl jednu 
procesní změnu, a to přesun bodů 3.2) a 3.3).  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 23. zasedání Zastupitelstva města Železný 
Brod v upraveném znění  
 

14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
 
 
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního paní Evu Dvořákovou a 
Mgr. Tomáše Hartla. 
 

12 pro (Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. 
mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 
Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin 
Smola) 
0 proti 
2 zdr. (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl) 
 
 
 
2) Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města       
 
Kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 
Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  
Proti plnění usnesení z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky.  
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. zasedání 
Zastupitelstva města Železný Brod. 
 
 
 
3) Organizační záležitosti 
 
3.1) Rozpočtové změny č. 6/2017 
Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 
 
Mgr. František Lufinka: rozpočtové změny se týkají dotace na veřejně prospěšné 
práce a pečovatelskou službu v DPS, příjem doplatku dotace na SPOD za rok 2016 
snižuje zapojenou rezervu z minulých let, jelikož výdaje byly již realizovány v roce 
2016. U tří zařazených dotací na potravinovou pomoc dětem se z důvodu 
nedočerpání vrací nevyčerpaná část dotace přes nás jako zřizovatele Kraji. Navýšení 
výdajů na provoz sokolovny se kompenzuje v rámci rozpočtu z paragrafu Úprava 
ubytovny. Objevila se možnost získat finance na dostavbu loděnice pro SVČ 
Mozaika. MAS Achát vypsal nyní dotační titul, z něhož lze čerpat dotaci zpětně. 
Z dotace, která činí 95 % z celkových způsobilých nákladů, by bylo možno 
financovat tuto celodřevěnou stavbu, která je z části již hotová. Předpokládaná výše 
celého projektu je 1 048 130 Kč, proto nyní půjčíme SVČ Mozaika 620 000 Kč jako 
investiční příspěvek. Pokud získají dotaci, loděnici dostaví a peníze vrátí po 
kolaudaci stavby a řádném vyúčtování dotace. V opačném případě nám tuto částku 
vrátí okamžitě po ukončení výběrového řízení. Dále je v rozpočtu dotace z fondu 
Libereckého kraje na podporu webových stránek, z nichž bude financován nový 
design, úpravy webových portálů a překlady do jazykových mutací.  
Celková částka rozpočtových změn činí 263 472,45 Kč.  
 
Mgr. Martin Řehák: u SVČ Mozaika se jedná o dostavbu objektu, který už zde stojí. 
MAS vypsala dotační titul, ředitelka SVČ Mozaika se dohodla s paní Kvintusovou a 
altán lze zařídit jako venkovní učebnu. Musí zde však být bezbariérový přístup 
k objektu, což bude ošetřeno mechanickou plošinou. Dále bude zakoupena mobilní 
TOI, která bude sloužit jako bezbariérové WC. Tyto záležitosti půjdou do projektu. 
SVČ Mozaika nemá v investičním fondu prostředky, těmito penězi pouze doplácí 
současný stav.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: proč „Potravinovou pomoc dětem“ nečerpaly i ostatní 
mateřské školy? 
 
Eva Dvořáková: zřejmě nemají děti, které do tohoto programu spadají. 
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Mgr. Tomáš Hartl: výši požadované částky nelze dopředu odhadnout. Postup je 
takový, že se natipuje počet potřebných dětí, sepíše se smlouva a nevyčerpaná část 
dotace se vrací.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 5 za rok 2017.  
14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
 
 
3.2) Rozdělení výtěžku z loterií za rok 2016 
Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  
 
Mgr. František Lufinka: peníze z výtěžku z loterií by měly být směřovány na 
podporu sportovní činnosti, sociální oblasti a oblasti kultury a volnočasových aktivit. 
V letošním roce je z výtěžku za rok 2016 k dispozici 1 246 000 Kč. Návrh na rozdělení 
je 450 000 Kč na příspěvky pro sportovní organizace podle dotačního programu, 
100 000 Kč na ostatní záležitosti kultury ve městě a 696 000 Kč doporučujeme 
ponechat jako rezervu. Tu bychom mohli využít v rámci Sportovního centra, kde se 
podařilo rozchodit parní topení, ale s tím, že pokud se na něm něco rozbije, je to 
neopravitelné. Situace je nebezpečná, tento stav může vzniknout ze dne na den. 
Pokud by nastal, využili bychom tuto rezervu. Částka 100 000 Kč na kulturu je na 
posílení rozpočtu, v současné době není nic, s čím by se počítalo, že bude do konce 
roku potřeba.  
 
Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

• Schvaluje 
rozdělení výtěžku z loterií v roce 2017 takto:  

1. 450 000 Kč na příspěvky pro sportovní organizace  

2. 100 000 Kč na ostatní záležitosti kultury ve městě  

3. 696 000 Kč rezerva  

• Schvaluje 
rozpočtovou změnu v rámci rozpočtu (z § 6409 bude převedena částka 450 000 Kč 
na § 3419, částka 100 000 Kč na § 3319)  
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• Schvaluje 
navýšení celkového objemu finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města 
v "Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 
2017" o 450 000 Kč (tj. celkem na částku 1 689 000 Kč)  

14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
 
 
3.3) Dotační příspěvky – sport a tělovýchova, 2. termín 2017 
Předkládá místostarosta města Mgr. Ivan Mališ  
 
Mgr. Ivan Mališ: do 2. výzvy programy podpory sportu a tělovýchovy na rok 2017 
přišlo celkem 8 žádostí, 6 jich projednala rada města, 2 žádosti přesahující částku 
50 000 Kč jsou předloženy na dnešní zastupitelstvo. Všechny žádosti prošly 
sportovní komisí, zápis z jejího jednání je přílohou dnešního materiálu. V dotačním 
programu kultury zůstalo nevyužito 300 000 Kč, v sociální oblasti nebylo vyčerpáno 
35 000 Kč. Ve fondu sportu a tělovýchovy zbývá po 1. kole 138 000 Kč. Pokud bude 
vyhověno předloženým žádostem, půjde sportovní komise do roku 2018 s částkou 
41 000 Kč. Sportovní komise doporučila schválit všechny podané žádosti vyjma 
žádosti Sokolu Hrubá Horka na pořízení přístřešku na sportovní náčiní. Až po 
jednání sportovní komise se zjistilo, že přístřešek bude mobilní, proto zůstane Sokolu 
Hrubá Horka a dotace nebude poskytnuta do nemovitosti, jejímž spolumajitelem je 
třetí osoba. Z tohoto důvodu rada města žádost schválila. V případě projednávání 
dnešních dvou žádostí se jedná o žádosti TJ Fotbalový klub a tenisový klub. Jsou to 
dvě ze tří největších sportovních organizací ve městě a doplácejí na stav, který nastal 
od května, kdy řada příspěvků z Ministerstva školství na podporu tělovýchovných 
jednot je pozastavena, proto jsou požadované částky takto vysoké. 
 
Hlasování - Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje na návrh sportovní komise dotace z Programu 
podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2017 v rámci 2. 
výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv 
(vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení) na tyto dotace:  

• 400 000 Kč TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod (se sídlem Nábřeží Obránců 
míru 586, 468 22 Železný Brod, IČO 6025306) na projekt Sportovní činnost 
fotbalového klubu  
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• 79 806 Kč Tenisový klub Železný Brod, spolek (se sídlem Nábřeží Obránců 
míru 859, 468 22 Železný Brod, IČO 44225245) na projekt Sportovní vybavení 
pro mládež a zajištění chodu kurtů.  

14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
 
 
3.4) Volba přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou 
Předkládá paní Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí 
 
Mgr. František Lufinka: Okresní soud v Jablonci nad Nisou oznámil ukončení 
čtyřletého funkčního období přísedící Jaroslavy Skovalčinské a požádal o provedení 
volby přísedící. V současné době máme 3 přísedící, volební období paní Skovalčinské 
končí nyní, dalším dvěma končí za 2 roky. Počet přísedících není omezen. Paní 
Skovalčinská projevila zájem ve funkci pokračovat. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města volí do funkce přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou 
pro čtyřleté funkční období paní Jaroslavu Skovalčinskou, Železný Brod.  
 

14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
 
 
3.5) Informace o záměru výstavby a oprav chodníků ve městě 
Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
 
Mgr. František Lufinka: město se snaží dát do pořádku chodníky, proto připravuje 
na příští roky několik akcí, kde se bude jednat jak o rekonstrukce, tak výstavby 
nových chodníků. V ulici Štefánikova se bude opravovat chodník u hotelu Veselý, 
protější strana, která se bude muset rozšířit, je v plánu pro rok 2019. Připravujeme 
rekonstrukci chodníku ve Školní ulici tak, aby po něm děti došly až k budově. V této 
ulici je plánována i výměna veřejného osvětlení. Projektově chodník v Těpeřské ulici 
už běží, je zde i stavební povolení. Na Poříčí v Příčné ulici byl chodník zdevastován 
v době provizorního mostu a bylo slíbeno vybudování nového chodníku. Projektově 
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se na chodníku začne pracovat. V přípravné fázi je chodník k Rafandě, který bude 
pokračovat ke koupališti. Tento chodník nabídne bezpečnou trasu z Malého náměstí 
až na koupaliště, aniž by bylo nutno vstupovat do vozovky. Velkou akcí je chodník 
na Jiráskově nábřeží, realizovaný v rámci regenerace sídliště, kde budou řešena 
parkovací místa včetně chodníků.  
 
Ing. Miloslav Louma: povrch chodníků bude ze zámkové dlažby? 
 
Mgr. Martin Řehák: většinou se bude jednat o zámkovou dlažbu. Ve Školní ulici 
budou částečně uplatněny velkoformátové kostky a za nimi zámková dlažba. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o výstavbě a opravách chodníků ve 
městě Železný Brod.  
 
 
 
4) Nemovitosti 
 
4.1) Prodej části pozemku pč. 727 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 
Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
 
Mgr. František Lufinka: pan Nejedlo je vlastníkem objektu na Chlístově, který stojí 
na pozemku, jenž patří částečně městu Železný Brod. Žadatel navrhuje odkoupit část 
pozemku pč. 727 o výměře 12 m2, který však zasahuje do stavby komunikace a 
zužuje její profil.  
 
Iveta Polejová: pan Nejedlo už o pozemek žádal, část ze spodní strany je bez 
problémů, v pozemku z horní strany je bod zasahující do komunikace, která byla 
v září tohoto roku kompletně opravena, proto to takto prodat nelze. Stavba není 
zapsána do katastru nemovitostí a bez tohoto pozemku tam ani zapsat nelze. Prodej 
je nereálný.  
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku pč. 727 v k.ú. Chlístov u 
Železného Brodu o výměře 12 m2.  
 

14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
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4.2) Bezúplatný převod pozemku pč. 372/3 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 
Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje  
 
Mgr. František Lufinka: ten to materiál souvisí s předchozím. V druhé fázi navrhuje 
pan Nejedlo výměnu pozemků, přičemž jsme stále ve stejné situaci, kdy opět žádá 
část komunikace za část svého pozemku, který nám chce bezplatně darovat.  
 
Iveta Polejová: dokud nevyřešíme zmiňovaný bod v komunikaci, nelze umožnit 
prodej ani směnu. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města odkládá bezúplatný převod do majetku Města Železný Brod 
pozemku pč. 372/3 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu.  
 

14 pro (Eva Dvořáková, Mgr. Tomáš Hartl, Jitka Havlíková, RNDr. Ludmila Infeldová, 
André Jakubička, Vladimír Kočí, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, 
Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Ernesto Malafarina, Mgr. Ivan Mališ, 
PaedDr. Milada Motlíková, RNDr. Martin Smola) 
0 proti 
0 zdr.  
 
 
 
5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 
 
Mgr. František Lufinka: chci zastupitelstvo informovat o rozpočtových změnách, 
které schvalovala rada města. Byla zde jedna dotace na pečovatelskou službu - druhá 
splátka na DPS ve výši 358 000 Kč a 130 000 Kč byl přesun v SVČ Mozaika v rámci 
rozpočtu na dofinancování altánu, které přesouváme z rozpočtu na opravu zídky a 
schodů v SVČ Mozaika.  
 
Mgr. Ivan Mališ:  

• obdrželi jsme nabídku možnosti zapojení zastupitelů do vzdělávacího 
programu, který probíhá od října 2017 do června 2018. Skládá se z 3 bloků, 
přičemž první blok se týká dotačních příležitostí, druhý blok rozpočtového 
hospodaření obce a třetí blok řeší zadávání veřejných zakázek. Na závěr 
vzdělávacího programu obdrží absolventi osvědčení o zdokonalení se ve 
finančním řízení obce. Přestože program již začal, lze do něho nastoupit i 
později 

• na diskusním fóru je uváděno, že komise pro vzhled města nebyla poslední 3 
roky informována o závažných věcech a nemůže vykonávat svoji činnost, pro 
kterou byla zřízena. Ptám se tedy předsedkyně KVM, zda je to pravda. 
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PaedDr. Milada Motlíková: komise pro vzhled města spolupracuje s odborem 
ÚPaRR, scházíme se. Byla bych ráda, kdyby na naše schůzky přišel občas někdo 
z vedení. O všech akcích informování nejsme, ale o většině ano. To, že poslední 3 
roky KVM vůbec není informována, není pravda. 
 
André Jakubička: určitě to vzniklo při kauze SUPŠS a parčíku a úprav na Malém 
náměstí. 
 
Mgr. Tomáš Hartl: nad křižovatkou u ZUŠ je poškozena dopravní značka – 
rozcestník.  
 
Vladimír Kočí: proběhlo nějak označení ulic, o kterém jsme minule mluvili? 
 
Mgr. Martin Řehák: zmapovali jsme město a zvažujeme, zda informovat vlastníky 
objektů, na něž budou značky instalovány. Část značení je již objednaná, čeká se na 
plošinu, montáž budeme provádět po celém městě.  
 
Vladimír Kočí: jde oprava Vaněčkovy podle plánu? 
 
Miloš Havlík: je zde mírné zpoždění, zítra opět proběhne jednání. S firmou na 
prvním panelovém domě je dobrá spolupráce, s firmou na čp. 408 je trochu trápení, 
byl jim zaslán vytýkací dopis. Přesto slibují, že vše stihnou do zimy. Dennodenně 
jsme ve styku, s kvalitou práce jsme spokojeni.  
 
Vladimír Kočí: žádám TS, aby nezapomínaly na hřbitovy na vesnicích. 
 
Ivo Havlíček: naberu brigádníky, do dušiček bude vše hotové. 
 
PaedDr. Milada Motlíková: je barevnost na panelových domech tak, jak jsme se 
dohodli? 
 
Miloš Havlík: ano. 
 
Ernesto Malafarina: na Horecké proběhlo ořezání větví, kdy něco bylo ořezáno a 
něco ne. Nyní záplatují silnici, ale bez provádění penetrace, takže to bude nekvalitní. 
 
Mgr. František Lufinka: akci dělá Krajská správa silnic, tuto informaci, že před 
záplatováním silnici nečistili ani nepenetrovali, jim předáme. 
 
Ernesto Malafarina: jak to bude se zpíváním u vánočního stromu? 
 
Alena Matějková: na zítra je domluvena schůzka s ředitelkami mateřských škol. 
Vystupovat chtějí všechny děti, dám MŠ časové rozmezí. Rozsvěcení proběhne po 
zpěvu dětí z mateřských škol a nového sboru Gospel. 
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Mgr. František Lufinka: podium bude před budovou B, mateřské školy budou 
vystupovat v časových úsecích a podle toho sestavíme program. Vystoupí i děti ze 
ZUŠ. Kulturní program bude probíhat od 13 – 16.30 hodin. 
 
Mgr. Eva Lédlová: proč bychom vystoupení nepřesunuli na nevšední dny? 
 
Eva Dvořáková: školky by se možná nesešly, projednáme to na zítřejší schůzce. 
 
Jitka Havlíková: 

• děkuji TS za upravené parkoviště a vyřezání dřevin u Jizery. 
• obyvatelé Rafandy žádají o umístění radaru na Obránců míru. 

 
Mgr. František Lufinka: radar je v současné době na Pelechově a je předpoklad, že 
se bude výhledově přemísťovat, proto bude možná jeho instalace i na Rafandu.  
 
PaedDr. Milada Motlíková:  

• chci poděkovat TS za prořez na Šibeňáku, 
• chci požádat o odstranění plevelu v květinových záhonech u nádraží a 

vystříkání dlažby herbicidním přípravkem,  
• na ZŠ Pelechovská proběhla školní rada. Škola pracuje velmi dobře, žádají o 

dotační programy, vybavují učebny, u vstupu je květinová výzdoba a v celé 
škole je příjemné prostředí. Přestěhování speciální školy do této budovy 
prospělo oběma školám. 

 
André Jakubička: měla by se posekat Těpeřská stráň, chceme tyto pozemky jednou 
nabídnout k prodeji. 
 
Mgr. František Lufinka: seká se stále více pozemků a narůstá problém s trávou. 
Akcí, které zajišťují TS, je ke konci roku stále víc a na VPP je nedostatek lidí.  
 
Ivo Havlíček: za starostování pana Horáčka byl poměr práce pro město a cizí 
subjekty 50/50, za starostování pana Jakubičky 40/60 a nyní 90 % všech prací děláme 
pro město. Trávu vozíme do kompostáren a platíme 400 Kč/m3.  
 
Mgr. Martin Řehák: máme připravenou mapu zeleně, co nebudou schopny TS řešit, 
chceme zadat firmám.  
 
Mgr. František Lufinka: na odvoz trávy máme smlouvu s Bioplynovou stanicí Jílové 
u Držkova, odebírají však pouze trávu mimo město, která není znečištěná. Ostatní 
vozíme do Turnova. Přes zimu se pokusíme zjistit podmínky pro vlastní 
kompostárnu. Odbor ÚPaRR se snaží vytipovat místo, které musí splňovat dané 
parametry.  
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Mgr. Ivan Mališ: kapacity stavebních firem jsou v současné době vyčerpány. 
Můžeme jít cestou, že převedeme pracovníky TS na zeleň, pak ale budou stát některé 
opravy či stavby. Situace je oproti minulým letům diametrálně odlišná.  
 
paní Řeháková: v pátek a sobotu se ve Smetanově zátiší vůbec nedělalo, situace je 
neúnosná, jak bude stavba pokračovat? 
 
Mgr. František Lufinka: chodníky jsou naše záležitost a budou hotovy do konce 
roku 2017. Povrchy jsou v gesci SVS a plynařů, asfalt by měl být v polovině 
listopadu.  
 
Mgr. Eva Lédlová:  

• chci poděkovat za vyčištění okolo budovy ZUŠ, 
• žádám opravu přístupu k ZUŠ, schody kloužou.  

 
Mgr. František Lufinka: nechali jsme zpracovat návrh na ošetření stěrkou, která 
neklouže, ale vychází to minimálně na 100 000 Kč, což je nereálné a nehospodárné.  
Provedeme částečnou opravu, dojde k osekání dlaždic, které jsou problematické. 
 
Miloš Havlík: paní Lédlové jsem již psal, že dlažbu osekáme. Dlažba je napůl 
odfouklá, pokud bychom tam měli dát kvalitní materiál, vychází oprava na 
100 000 Kč. Investici jsme zhodnotili jako zbytečnou. Přes zimu je nutné tam odklízet 
sníh, optimálním řešením je umístění zábrany na zimní období. Pokud byste byli u 
nás v objektu, mohli jsme se tomuto vyhnout. Osekání provedeme do deseti dnů.  
 
Eva Dvořáková: chci poděkovat za krásnou novou cestu od lávky do Školní ulice. 
 
Mgr. František Lufinka: cesta bude dole navazovat na část chodníku a parkoviště, 
což bude tvořit celkovou koncepci. Do tohoto prostoru budou TS vstupovat příští 
týden.  
 
paní Řeháková: bude se opravovat také spojovací ulička mezi Smetanovým zátiším a 
SUPŠS? 
 
Mgr. Martin Řehák: tato komunikace se bude pravděpodobně dělat příští rok. 
 
 
 
6) Přehled usnesení 
 
Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 
Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  
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7) Závěr 
 
Starosta města ukončil zasedání v 18:15 hodin. Termín příštího zasedání 
zastupitelstva města je  04.12.2017. 
 
 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  
 
 
 
Ověřovatelé:                                    Místostarosta:             Starosta města: 
 
Eva Dvořáková            Mgr. Ivan Mališ                       Mgr. František Lufinka   
 
Mgr. Tomáš Hartl 


