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ZZááppiiss  zz  22..  zzaasseeddáánníí  

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee    1100..1122..22001188  

  

P ř í t o m n i : Jana Boučková  

Eva Dvořáková 

Mgr. Václav Horáček 

André Jakubička 

Akademický malíř Zdeněk Lhotský 

Jiří Linka 

Ing. Miloslav Louma 

Mgr. František Lufinka  

MUDr. Irena Lufinková 

Mgr. Ivan Mališ 

PaedDr. Milada Motlíková  

Ing. Jiří Novotný  

Jiří Novotný  

Radomil Raja 

Jan Tempel 

 

 

Program : 

    

1)    Zahájení       16:30   

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti       

3.1)   Volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru 

3.2)   Určení člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace 

města 

3.3)   Delegování zástupce do valné hromady – Severočeská vodárenská 

společnost a.s. a Severočeské komunální služby s.r.o. 

3.4)   Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva  

3.5)   Rozpočtové změny č. 6/ZM 

3.6)   Rozpočtové provizorium na rok 2019 

3.7)   Lávka přes Jizeru 

3.8)   Studie plochy po Exathermu 

3.9)   Žádost o odpuštění penále 

4)    Nemovitosti 

4.1)   Prodej bytové jednotky v ul. Příčná 458/8 v Železném Brodě 

4.2)   Bezúplatný převod pozemku pč. 3239/10 v k.ú. Železný Brod – chodník 

Těpeřská ulice 
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4.3)   Kupní smlouva pozemku pč. 267/2 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 

4.4)   Smlouva o právu k provedení stavby OLPL/3887/2018 

4.5)   Prodej pozemku pč. 1023 v k.ú. Bzí u Železného Brodu  

5)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

6)    Přehled usnesení 

7)    Závěr   

 

 

1) Zahájení 

   

Před vlastním zahájením ZM vyzval pan starosta zastupitele Jiřího Novotného a Ing. 

Jiřího Novotného, kteří nebyli přítomni na ustavujícím zasedání, ke složení slibu. 

Výše uvedení zastupitelé slib složili a deklarovali ho podpisem.  

    

Starosta města konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, jsou přítomni 

všichni členové, zastupitelstvo je schopno jednání a usnášení se.  

 

Ověřovatelé minulého zápisu konstatovali, že neměli k zápisu připomínky. 

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání, proti němuž 

nebyly vzneseny námitky. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění  
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání Mgr. Václava Horáčka a 

akad. mal. Zdeňka Lhotského 
 

13 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, André Jakubička, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, 

Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada 

Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

2 zdr. (Mgr. Václav Horáček, akad. mal. Zdeněk Lhotský) 
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2) Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z  1. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  

Proti plnění usnesení z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z ustavujícího 

zasedání Zastupitelstva města Železný Brod. 

 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru 

Předkládá Mgr. Josef Haas, tajemník Městského úřadu 

 

Mgr. Ivan Mališ: podle zákona o obcích budeme na dnešním zasedání volit finanční 

a kontrolní výbor, tak jak bylo schváleno na ustavujícím zasedání ZM. Počet členů 

výboru budou 3, s tím, že předseda musí být členem zastupitelstva. Náplň výborů je 

specifikována v materiálu, který zastupitelé obdrželi. Do finančního výboru jsme 

obdrželi návrh na tyto členy: Ing. Miloslav Louma, Mgr. Tomáš Hartl, Ing. Petr 

Mikšovský Ph.D. a Jiří Šťastný. Vzhledem k tomu, že výbor má být tříčlenný, 

budeme hlasovat o jednotlivých uchazečích samostatně.  

 

Hlasování:  

Ing. Miloslav Louma 
 

14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan 

Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan 

Tempel) 

0 proti 

1 zdr. (Ing. Miloslav Louma)  

 

Hlasování:  

Mgr. Tomáš Hartl 
 

14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, akad. mal. Zdeněk Lhotský, 

Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan 

Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan 

Tempel) 

0 proti 

1 zdr. (André Jakubička)  

 



 

4 

 

Hlasování:  

Ing. Petr Mikšovský Ph.D 
 

9 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, Jiří Linka, Mgr. František 

Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, Jiří Novotný, Radomil Raja) 

1 proti (Jan Tempel) 

5 zdr. (André Jakubička, akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Miloslav Louma, PaedDr. Milada 

Motlíková, Ing. Jiří Novotný) 

 

Mgr. Ivan Mališ: vzhledem k tomu, že byli zvoleni 3 členové výboru, není nutné 

hlasovat o posledním návrhu.  

Za členy kontrolního výboru byli navrženi pan André Jakubička, Jiří Linka a Jan 

Tempel. Jiný návrh nebyl podán. O členech kontrolní komise budeme hlasovat 

společně.  

 

Hlasování:  
 

12 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, akad. mal. Zdeněk Lhotský, 

Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, 

PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja) 

0 proti 

3 zdr. (André Jakubička, Jiří Linka, Jan Tempel) 

 

Za předsedu finančního výboru je navržen Ing. Miloslav Louma – s kandidaturou 

souhlasí. Za předsedu kontrolního výboru je navržen pan André Jakubička, který se 

kandidatury vzdal ve prospěch Jana Tempela.  

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  

 Volí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích 

předsedu finančního výboru Ing. Miloslava Loumu a další členy finančního 

výboru Mgr. Tomáše Hartla a Ing. Petra Mikšovského Ph.D.  

 Volí 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona o obcích 

předsedu kontrolního výboru Jana Tempela a další členy kontrolního výboru 

André Jakubičku a Jiřího Linku. 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  
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3.2) Určení člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace 

města 

Předkládá Mgr. Josef Haas, tajemník Městského úřadu 

 

Mgr. František Lufinka: podle stavebního zákona spolupracuje pořizovatel 

územního plánu s určeným členem zastupitelstva při návrhu zadání, konceptu a 

návrhu územního plánu a při jeho projednávání. V předchozím volebním období byl 

určeným členem zastupitelstva místostarosta Mgr. Ivan Mališ. Předkládáme návrh, 

aby v této funkci pokračoval i v tomto volebním období.  

 

André Jakubička: máte záměr projednat změnu územního plánu č. 1, utvoří se 

nějaký orgán, který se bude případnými změnami zabývat?  

 

Mgr. František Lufinka: v návrhu jsou věci, které odporují územnímu plánu. Pokud 

se objeví nové záležitosti, budeme s nimi pracovat. Případné změny, které nejsou ze 

zákona projednavatelné, se musí odložit.  

 

Mgr. Ivan Mališ: stávající územní plán vyprší v roce 2023, proto již v tomto 

volebním období můžeme připravovat nový. Územní plán má svá pravidla, musí se 

jím zabývat odbor územního plánování a regionálního rozvoje.  

 

Mgr. Martin Řehák: v loňském roce se dohodlo, že žádosti o změnu územního plánu 

se budou předkládat zastupitelstvu 1x ročně. Záleží na závažnosti změny, vyřízení 

může trvat 1 ½ roku, ale i 6 let.  

  

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 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. 
 

14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, PaedDr. Milada Motlíková, Ing.Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan 

Tempel) 

0 proti 

1 zdr. (Mgr. Ivan Mališ)  

 

 

3.3) Delegování zástupce do valné hromady – Severočeská vodárenská společnosti 

a.s. a Severočeské komunální služby s.r.o. 

Předkládá Mgr. Josef Haas, tajemník Městského úřadu 
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Mgr. Ivan Mališ: město má podíl v Severočeských komunálních službách a 

Severočeské vodárenské společnosti, což zástupce města opravňuje hlasovat na 

valných hromadách. Tuto funkci za město vždy vykonával starosta, nevyplývá to 

však automaticky z titulu jeho funkce, ale k oprávnění musí být pověřen 

zastupitelstvem. Navrhujeme, aby město na všech valných hromadách zastupoval 

starosta Mgr. František Lufinka.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 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 91, 466 01 Jablonec 

nad Nisou, IČO 62738542; starostu města může na valných hromadách zastupovat 

místostarosta Mgr. Ivan Mališ.  
 

14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, 

PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

1 zdr. (Mgr. František Lufinka)  

 

 

3.4) Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva  

Předkládá Mgr. Josef Haas, tajemník Městského úřadu 

 

Mgr. František Lufinka: dosavadní výše odměn neuvolněných členů platí od roku 

2010. Od tohoto roku došlo několikrát k navýšení maximálně možných odměn, 

přesto jejich výše zůstaly stejné, pouze v roce 2015 byla přiznána odměna předsedům 

komisí. Částky, které doteď neuvolnění členové zastupitelstva pobírali, činily: 

člen ZM 400 Kč, člen RM 1 100 Kč, předseda výboru 400 Kč, člen výboru 250 Kč, 

předseda komise SPOD 400 Kč, člen komise SPOD 250 Kč, předseda komise 200 Kč. 

Porovnali jsme tyto částky s ostatními městy a navrhujeme navýšení měsíčních 

odměn na 70 % z maximální částky platné pro rok 2019. Tento návrh zohledňuje 

předchozí opakované navýšení maximálních možných odměn. Zároveň jsme 

upravili odměnu 200 Kč pro neuvolněné členy ZM, kteří jsou oprávněni k přijímání 

prohlášení o uzavření manželství.  

 

Jiří Novotný: domnívám se, že částka 200 Kč pro oddávající je malá, Turnov má 

odměnu 800 Kč. Navrhuji poskytnout odměnu 500 Kč.  

 

André Jakubička: je to rapidní nárůst, někde až 7x vyšší, my naopak snižovali 

zákonnou normu. Kolik to bude město stát? Bude se muset navýšit částka na chod 

radnice. 
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Mgr. Josef Haas: celkem to bude 8 000 Kč za svatby a 400 000 Kč za ostatní funkce. 

 

Ing. Miloslav Louma: pokud je to kryto ze stávajících prostředků, je to v pořádku. 

Žádné finanční ohodnocení za oddávání byl důvod, proč jsem skončil s touto funkcí.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Stanoví 

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že od 10. 12. 2018 

bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována měsíční odměna:  

1. 1 382 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva města,  

2. 5 528 Kč za výkon funkce člena rady města,  

3. 2 764 Kč za výkon funkce předsedy výboru,  

4. 2 303 Kč za výkon funkce člena výboru,  

5. 2 764 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 10. 12. 2018 bude osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva, poskytována měsíční odměna:  

1. 2 303 Kč za výkon funkce člena výboru,  

2. 2 764 Kč za výkon funkce předsedy komise rady,  

3. 1 500 Kč 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 každý den, v němž tento zastupitel přijme projev vůle 

snoubenců, maximálně však o 1 000 Kč za kalendářní měsíc.  
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14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, akad. mal. Zdeněk Lhotský, 

Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan 

Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing.Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan 

Tempel) 

0 proti 

1 zdr. (André Jakubička)  

 

 

3.5) Rozpočtové změny č. 6/ZM 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Mgr. František Lufinka: příjem dotace na VPP kryje výdaje na jejich mzdy, dotace 

pro základní školy bude přeposlána na účet, jelikož Město je jako zřizovatel pouze 

prostředníkem dotace. Příjem dotace na Železnobrodská boží muka a na opravu 

hasičských zbrojnic v Jirkově, ve Bzí a na Chlístově snižuje zapojenou rezervu 

z minulých let, přičemž akce jsou již profinancovány. Vyšší příjem daně z hazardních 

her a zřízení věcného břemene kryje vyšší výdaje na odvod DPH, na vybudování 

chodníku v Horecké ulici a rekonstrukci stávající zastávky, na sběr a svoz 

komunálního odpadu, na Skleněné městečko, na oplocení hřiště v Horské Kamenici a 

na výdaje na sociální péči. Navýšení výdajů na sociální byty kryje příjem z prodeje 

bytové jednotky v Příčné ulici a v Horské Kamenici. Navýšení výdajů na provoz kina 

z důvodu nepředvídané opravy promítacího zařízení je kryto z paragrafu na opravu 

elektroinstalace kina, která se letos pozastavila. Navýšení příspěvku na provoz 

Bytového podniku je kryto převodem z paragrafu opravy komunikací a navýšení 

výdajů na sociální byty je kompenzováno z paragrafu na rekonstrukci palubovky. 

Celková hodnota rozpočtových změn je 1 946 698 Kč.  

 

Ing. Miloslav Louma:  

 pro příště žádám, aby významnější částky mohly být v materiálech 

zdůvodněny. 

 proč bylo Bytovému podniku převedeno 1 700 000 Kč? 

 

Mgr. František Lufinka: Město převádí Bytovému podniku peníze za nájemné. 

Vzhledem k sociálním bytům letos dostali příspěvek na provoz místo 30 000 Kč jen 

12 000 000 Kč. Při navýšení částky u sociálních bytů se narazilo na věci, které nebylo 

možné predikovat před stavbou, proto bylo potřeba pokrýt tyto prostředky.  

 

Miloš Havlík: u sociálních bytů máme 20 změnových listů, všechny položky 

prochází dvoukolovou kontrolou, mohu je poskytnout. Projektová dokumentace na 

Poříč není, chyběla kanalizace, která se bude zjišťovat pomocí digitální kamery.  
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Ing. Miloslav Louma: pro příště doporučuji provést sondy kanalizace předem. Bude 

o tuto částku navýšena dotace a bude v dalších letech 1 700 000 Kč pro Bytový 

podnik kompenzováno? 

 

Mgr. František Lufinka: strop dotace na sociální byty je pevný, dotace bude necelých 

13 000 000 Kč. 

 

Jiří Novotný: čeho se týká navýšení na oplocení hřiště v Horské Kamenici? 

 

Mgr. František Lufinka: vybudovalo se zde dětské hřiště, plot byl v dezolátním 

stavu, musely se odstranit 4 smrky velkou technikou. Je to náš objekt, hřiště je u 

silnice, chodí tam děti, proto bylo nutné vybudovat plot.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtových změn č. 6/ZM/2018.  
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  
 

 

3.6) Rozpočtové provizorium na rok 2019 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Mgr. František Lufinka: do schválení rozpočtu, který bude předložen v únoru 2019, 

budeme pracovat podle rozpočtového provizoria, v jehož podmínkách navrhujeme 

realizovat nezbytné provozní výdaje související s chodem města, převody 

provozních prostředků příspěvkovým organizacím, jejichž jsme zřizovatelem, 

mzdové výdaje zaměstnancům a závazky z uzavřených smluv a objednávek. Po 

schválení rozpočtu se tyto částky stávají jeho součástí. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019, které upravuje 

dočasný systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do 

začátku rozpočtového roku není schválen rozpočet města.  
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 



 

10 

 

0 zdr.  

 

 

3.7) Lávka přes Jizeru 

Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Mgr. František Lufinka: během projekce lávky vyvstalo několik dotazů, které by 

mohly mít vliv na její umístění. Jedna z nejlepších variant je umístění lávky na 

stávajícím místě, což ale obnáší, že bychom 6 – 8 měsíců byli bez lávky. Při 

rekonstrukci nezůstane zachován přechod k ZŠ Školní, ale bude posunut na jiné 

místo. Ve hře je i přeložka ČEZ.  

 

Mgr. Martin Řehák: dostali jsme se do souběhu s komunikací, nyní je potřeba 

rozhodnout, zda lávku posunout. Nejsme schopni vyčíslit náklady, pokud k přesunu 

dojde. Liberecký kraj chce příští rok zahájit rekonstrukci komunikace. Jedná se o to, 

zda lávku posunout níž nebo ponechat ve stejné poloze. Pokud lávku posuneme, 

zůstane využitelná, ale budeme muset hradit přeložku ČEZ. V případě ponechání ve 

stejné poloze přeložku hradit nebudeme muset. Vždy přijdeme o přechod, který 

nesplňuje stávající normy.  

 

Iva Bryknarová: pokud lávku posuneme, jdeme do územního rozhodnutí a nevíme, 

co nám to vyvolá. U stávajícího místa bude proces jednodušší.  

 

Jan Tempel: známe alespoň hrubý stav podloží? 

 

Mgr. František Lufinka: lávka musí být nad stoletou vodou, musí tam být val. Blok 

na jedné straně je částečně použitelný.  

 

Mgr. Martin Řehák: nový most je založený na pilotech. 

 

Ing. Jiří Novotný: na jak dlouho vydrží stávající stav lávky? 

 

Mgr. František Lufinka: je to otázka 1 – 2 let. Na lávku se dělá každoročně posudek, 

v některých místech chybí 20 – 30 % materiálu. Oprava by stála stejně jako nová 

lávka. Finanční rozdíl první a druhé varianty je skoro stejný. Příprava stavby u úplně 

nové lávky se časově prodlouží.  

 

Iva Bryknarová: v případě posunutí lávky musíme val přesunout dolů, tj. před dům 

k přívozu, tam očekávám námitky k řízení, a tím se stavba zdrží.  

 

Ing. Jiří Novotný: pokud lávku posuneme níž, budou po komunikaci chodit lidé 

v tom nejužším místě. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo města požaduje další projektování lávky v původní poloze staré 

lávky.  
 

13 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, Jiří Linka, Ing. Miloslav 

Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada 

Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

2 zdr. (André Jakubička, akad. mal. Zdeněk Lhotský) 

 
 

3.8) Studie plochy po Exathermu 

Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Mgr. František Lufinka: pan architekt zpracoval 3 varianty studie, které řeší prostor 

po bývalém Exathermu. Mělo by zde být hřiště s workoutovými prvky, odpočinkový 

prostor a veřejné WC. Architekt se zabýval také rozšířením na prostor současné 

tržnice a parkoviště na Jiráskově nábřeží. V návrhu je plochu od Jiráskova nábřeží 

sešikmit, parkovací místa umístit na šikmo a břeh osázet. Dle mého názoru, pokud 

prostor, který je na rovině sešikmíme, může vzniknout problém při parkování.  

 

Jan Tempel: mezi stromy je rozestup 8 metrů, tím přicházíme o využití této plochy 

pro jarmark.  

 

Mgr. František Lufinka: ano, a nejen pro jarmark, toto místo slouží také pro IZS. 

Pokud je necháme osázet stromy, přicházíme o významný prostor.  

 

MUDr. Irena Lufinková: osázením dojde k omezení parkovacích míst, kterých Brod 

opravdu moc nemá.  

 

Iva Bryknarová: k takovéto akci musí být souhlas vodoprávního úřadu, nevím, zda 

to s nimi pan architekt konzultoval.  

 

Ing. Jiří Novotný: v Železném Brodě máme málo rovných ploch a zasypat je a osázet 

stromy je příliš velký luxus.  

 

Mgr. František Lufinka: projekt pořád počítá s tím, že tam tržnice zůstane, budou 

zde stánky a bude se tam parkovat. Stromy by měly mít korunu ve výši 3 m.  

 

Ing. Miloslav Louma: mně by se líbila promenáda podél břehu. V návrhu je moc 

stromů.  

 

Radomil Raja: pokud zabijeme toto místo pro atrakce, sníží se počet návštěvníků 

jarmarku.  
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Mgr. Martin Řehák: tento prostor je brán jako rezerva pro parkování pro akce ve 

sportovním centru, které má obrovský nedostatek parkovacích míst.  

 

Mgr. Václav Horáček: je nutné počítat také s tím, že vysvahování by způsobilo 

problém při povodni.  

 

Mgr. František Lufinka: z jednání tedy vyplývají 2 připomínky ke studii, a to, řešit 

vysvahování a zalesnění na úkor parkovacích míst.  Doporučujeme panu architektovi 

vytvořit novou vizualizaci a přijít si ji obhájit na zasedání ZM. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o studii využití plochy po bývalém 

Exathermu dle připomínek sdělených na zasedání zastupitelstva města. 
 
 

3.9) Žádost o odpuštění penále 

Předkládá pan Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku 

 

Mgr. Ivan Mališ: žadatel předložil žádost o odpuštění penále, které vzniklo 

nehrazením nájmu za městský byt. Dluh na nájmu v plné výši uhradil a nyní zbývá 

doplatit penále, které činí 116 042 Kč. Žadatel v Železném Brodě již nebydlí a žádá o 

odpuštění ½ penále. To by splatil ve splátkách 3 000 Kč měsíčně za zhruba 20 měsíců.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s odpuštěním jedné 1/2 dlužného penále nájemci za 

užívání bytu čp. 570, Obránců míru v Železném Brodě a schvaluje uzavření 

splátkového kalendáře na zbytek dluhu se splátkou po 3tis.Kč.  
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 
 

4) Nemovitosti 

 

4.1) Prodej bytové jednotky v ul. Příčná čp. 458/8 v Železném Brodě 

Předkládá pan Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku 

 

Mgr. Ivan Mališ: v čp. 458 vlastnilo Město 2 bytové jednotky, jednu odkoupil 

stávající nájemce, nájemník druhého bytu požádal o jiné bydlení a o odkoupení bytu 

neměl zájem. Ocenění znalcem vychází na 810 000 Kč. Ve srovnání s okolními městy 
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za obdobné byty vychází tato částka nižší. Navrhujeme prodej bytu obálkovou 

metodou za nejnižší podanou cenu 810 000 Kč.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uveřejnění prodeje bytové jednotky 1+2 v Příčné ul. 

458/8 v Železném Brodě za minimální cenu 810 000 Kč, která vychází ze znaleckého 

posudku č. 4168/33/2018.  
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 

 

4.2) Bezúplatný převod pozemku pč. 3239/10 v k.ú. Železný Brod – chodník 

Těpeřská ulice 

Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Při projednávání tohoto bodu nebyl přítomen Ing. Miloslav Louma. 

 

Mgr. František Lufinka: tento materiál se týká dotažení chodníku v Těpeřské ulici, 

který město v letošním roce vybudovalo. Chodník byl postaven na pozemku 

v majetku Libereckého kraje a byla uzavřena dohoda, že po vybudování nám bude 

pozemek převeden. Stavba je zkolaudována a je tedy možnost požádat Liberecký 

kraj o bezúplatný převod pozemku pod stavbou chodníku do majetku města.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku pč. 3239/10 v k.ú. 

Železný Brod do majetku Města Železný Brod.  
 

14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan 

Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan 

Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 

 

4.3) Kupní smlouva pozemku pč. 267/2 v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 

Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
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Mgr. František Lufinka: město schválilo záměr i prodej pozemku na Chlístově, na 

jehož základě byla vypracována kupní smlouva. Tento materiál je otázkou schválení 

předložené kupní smlouvy.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku pč. 267/2 v k.ú. 

Chlístov u Železného Brodu mezi Městem Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 

1, IČO 00262633, zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou a Ing. Jiřím 

Nejedlem. 
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 

Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 

 

4.4) Smlouva o právu k provedení stavby OLP/3887/2018 

Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Mgr. František Lufinka: chceme provést opravu chodníku a prodloužit jej, aby 

pokračoval až ke koupališti. Stavba bude zčásti umístěna na pozemku komunikace, 

který je v majetku Libereckého kraje. Krajská správa silnic hodlá v té době provádět 

opravu silnice, proto by projektant vyprojektoval chodník i pro nás. Je to stejný 

princip jako v předchozím materiálu u chodníku Těpeřská.  Po realizaci chodníku 

bude zastavěný pozemek převeden bezúplatně do majetku města.  

 

Jiří Linka: co bude se stávajícím mostkem k přírodnímu divadlu? 

 

Mgr. Martin Řehák: budou zde vybudovány 2 mostky, jeden pro auta a druhý pro 

pěší. Vysoutěží se 1 dodavatel, ale město si bude platit svoji část akce a Liberecký 

kraj také. Kraj chce akci realizovat v příštím roce. 
 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby 

OLP/3887/2018 -" Chodník u silnice II/288 v k.ú. Železný Brod na části pozemku par. 

č. 3288/1 v k.ú. Železný Brod mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 

80 Liberec 2, IČO 70891508, zastoupený Martinem Půtou a Městem Železný Brod, se 

sídlem náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod, IČO 00262633, zastoupené Mgr. 

Františkem Lufinkou.  
 

15 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, André Jakubička, akad. mal. 

Zdeněk Lhotský, Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena 
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Lufinková, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, 

Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 

 

4.5) Prodej pozemku pč. 1023 v k.ú. Bzí u Železného Brodu 

Předkládá Mgr. Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Při projednávání tohoto bodu nebyl přítomen pan André Jakubička. 

 

Mgr. František Lufinka: paní Kleinová žádá o odkoupení pozemku, který udržuje a 

využívá. Tento pozemek se nachází ve Splzově a přes potok sousedí s jejím domem a 

pozemkem. Odbor ÚPaRR nemá k prodeji námitky, je pouze potřeba zajistit přístup 

ke stávajícím garážím.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 1023 v k.ú. Bzí u 

Železného Brodu.  
 

14 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, akad. mal. Zdeněk Lhotský, 

Jiří Linka, Ing. Miloslav Louma, Mgr. František Lufinka, MUDr. Irena Lufinková, Mgr. Ivan 

Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan 

Tempel) 

0 proti 

0 zdr.  

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

Mgr. František Lufinka: proběhlo jednání na Krajském úřadě ohledně ZUŠ. Je 

zpracován návrh projektu, celkové náklady na sdruženou investici jsou 85 000 000 

Kč, z toho 53 000 000 Kč by měl hradit Kraj a 32 000 000 Kč my. Je to v cenách roku 

2018. Stavba je natolik složitá, je zde obrovské množství odborných prací a 

předpoklad stěhování ZUŠ do nových prostor je v roce 2022. Částka, kterou by měl 

investovat Kraj, jde do porady uvolněných radních, aby rozhodli, zda do akce 

půjdou. Budu vás informovat, zda to projde. Do poloviny ledna od vás žádám 

sdělení, jaký je váš názor na stavbu. Projektová kancelář je schopna v případě zájmu 

přijít na zasedání ZM k podání informací. Objekt by získal určitou hodnotu pro střed 

města.  

 

Jan Tempel: počítá veřejné osvětlení s technologií stmívačů? 

 

Mgr. Martin Řehák: pracují v časovém intervalu na 50 %. 
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Ing. Miloslav Louma:  

 mám návrh pro radu města při zřizování komisí. Je výhodné, aby zástupci 

sportovní komise nebyli pouze členové jednotlivých oddílů, ale aby byl 

přizván i určitý počet nezávislých členů 

 při rekonstrukci Brodecké byly ohlasy rozporuplné. Akce trvala dlouho, 

obrubníky byla tragédie, veřejné osvětlení se povedlo, navezený materiál mezi 

silnici a oplocení domů není hlína. 

 

Mgr. Martin Řehák: je to provizorium, na jaře se tam naveze hlína. Do komunikace 

vstoupila jako první SVS, po ní nastoupili plynaři a byl osloven Cetin, který do toho 

odmítl jít, a proto zůstaly podél ošklivé sloupy.  

 

Ivo Havlíček: obrubníky jsme předělávali proto, že původně měla být větší vrstva 

asfaltu, což nakonec nedopadlo, protože plynaři nechtěli investovat tolik peněz. 

Asfalt se domlouval na tuny, výška tam je 5 cm.  

 

Ing. Jiří Novotný: obrátili se na mě občané ohledně ledové plochy. Hokej v Železném 

Brodě působí již 86 let, využívání přírodního ledu je nereálné, proto navrhujeme 

zvážit do rozpočtu peníze na vybudování umělého kluziště. Zapůjčení umělé ledové 

plochy by vyšlo na 1 352 000 Kč, zakoupení plochy o velikosti 15 x 30 m2 stojí 

2 089 000 Kč a menší plocha o velikosti 15 x 24 vyjde na 1 997 000 Kč. Osvětlení 

vychází na 100 000 Kč, náklady na energie 350 000 Kč, cenu za srovnání povrchu 

neumíme vyčíslit. Další náklady jsou na personál a rolbu. Srovnával jsem to 

s městem Semily, kde je návštěvnost 10 – 12 tisíc lidí. Není to ziskové, ale generuje 

alespoň nějaký příjem.  

 

Jiří Linka: rolba vychází na 494 000 Kč bez DPH. Nevím, jaký je projekt na areál za 

sokolovnou, ale v zimě děti v Železném Brodě nemají co dělat, proto by to mohly 

využívat.  

 

Mgr. Martin Řehák: v areálu s nějakým takovým hřištěm počítáme, ale nechceme 

tím zabít celý povrch.  

 

Ing. Jiří Novotný: k chlazení je možno využít 2 varianty.  

 

Mgr. František Lufinka: viděl jsem chlazení pro multifunkční hřiště, které se v létě 

využívá na fotbal a v zimě je zde ledová plocha. Nebyl by použitelný prostor pro 

házenkářské hřiště? 

 

Mgr. Martin Řehák: prostor je mezi domy, bylo by vhodné prověřit, zda chlazení 

nebude rušit obyvatele okolních domů.  
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Mgr. Ivan Mališ: místo freonu se nyní pro chlazení využívají jiná media. Mělo by být 

zpracováno, kolik by stála revize, pokud by zařízení bylo naše. 

 

Jana Boučková: mantinely by měly být využitelné celoročně, měly by se zakoupit 

brusle na půjčování, zajistit personál, protože současný počet je nedostatečný a za 

účelem přilákání návštěvníků by měly být pořádány akce se zajímavým programem.  

 

Mgr. Václav Horáček: je to první nástřel. Týká se dlouhodobé investice, proto by 

měly být dopracovány všechny detaily a vyčíslena částka, abychom o tom mohli 

jednat v rámci rozpočtu. Výsledná suma určitě bude vyšší. 

 

Ing. Jiří Novotný: Semily to reálně vyšlo na 3 500 000 Kč. 

 

Mgr. František Lufinka: doporučuji návrh dopracovat a předat všechny informace, 

které k tomu získáte, aby se tím mohlo zastupitelstvo případně zabývat.  

 

Jan Tempel:  

 mám připomínku k výstupům z rady města, aby se opět zveřejňovala částka, 

za kterou zájemci vysoutěží byt, 

 kolika procenty se úročí jistina, kterou skládají noví nájemníci na byt? 

 

Mgr. František Lufinka: jistinu po 3 letech, pokud nájemník pravidelně hradí nájem 

a nemá žádné jiné dluhy vůči městu, ze 2/3 vracíme.  

 

Jan Tempel:  

 proč nejsou záznamy ze zastupitelstva ponechávány na stránkách města déle? 

 proč nejsou materiály k ZM pro veřejnost rozsáhlejší? 

 

Mgr. František Lufinka: máme zaregistrováno v tomto rozsahu, od letoška platí 

GDPR a do doby schválení novely zákona o zpracování osobních údajů platí stávající 

stav.  

 

Věra Brunclíková:  

 záznam zůstává přístupný po dobu do konání následujícího zastupitelstva, tj. 

v rozsahu, v jakém bylo oznámení o zpracování osobních údajů 

zaregistrováno Úřadem pro ochranu osobních údajů. Poté se záznam 

archivuje podle zákona o archivaci. Občané mají možnost požádat o jeho 

poskytnutí podle zák. o svobodném přístupu k informacím. 

 Z materiálů k zastupitelstvu nemají občané k dispozici důvodovou zprávu 

s osobními údaji. Jsou jim přístupné návrhy usnesení i všechny přílohy, které 

neobsahují osobní údaje. 

 

Ing. Miloslav Louma: jaký je vývoj parkovacího domu? 
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Mgr. František Lufinka: parkovací dům neplánujeme, máme studii na parkoviště 

v lomě. Až bude zpracovaná, předložíme ji zastupitelstvu.  V současné době dle 

poznatků městské policie parkuje na Jiráskově nábřeží 20 – 30 aut mimo vyhrazené 

plochy a Na Vápence je to až 50 aut. Zatím se to nepokutuje, protože nejsme schopni 

nabídnout jiný vhodný parkovací prostor.  

 

Jan Tempel: proč se nevystaví parkoviště v místě, kde je teď skatepark?  

  

Mgr. František Lufinka: to nám neřeší kapacitu. 

 

Mgr. Martin Řehák: skatepark za čp. 758 je v platném územním plánu vyčleněn jako 

sportovní plocha, proto zde parkoviště nemůže být. Plocha v lomě je parkoviště, 

proto je to v současné době jediná plocha, kde dokážeme udělat parkoviště. 

 

 

6) Přehled usnesení 

 

Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  

 

 

7) Závěr 

 

Starosta města ukončil zasedání v 19:10 hodin. Termín příštího zasedání 

zastupitelstva města je 4. 2. 2018. 
 

 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

Mgr. Václav Horáček            Mgr. Ivan Mališ                       Mgr. František Lufinka   

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský 

 

         

 

 


