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ZZááppiiss  zz  33..  zzaasseeddáánníí  

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  44..  22..  22001199  

  

P ř í t o m n i : Jana Boučková  

Eva Dvořáková 

Mgr. Václav Horáček 

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 

 

O m l u v e n i : André Jakubička 

 

 

Program : 

    

1)    Zahájení       16:30   

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti       

3.1)   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 

3.2)   Zpráva finančního výboru  

3.3)   Návrh rozpočtu na rok 2019 

3.4)   Souhlas o podání žádosti o dotaci – opravy místních komunikací  

3.5)   Informace o ukončení partnerství v TRJH ke dni 31. 12. 2019 

3.6)   Zřízení osadních výborů 

3.7)   Vlajka pro Tibet 

4)    Nemovitosti 

4.1)   Směna pozemků pč. 1050 a 1053/5 v k.ú. Horská Kamenice 

4.2)   Prodej pozemků pč. 256, 257/1 v k.ú. Železný Brod 

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 André Jakubička, 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 3. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění  
 

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.  

 

 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání MUDr. Irenu Lufinkovou 

a Ing. Miloslava Loumu. 
 

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

Jiří Linka, Mgr. František Lufinka, Mgr. Ivan Mališ, PaedDr. Milada Motlíková, Ing. Jiří 

Novotný, Jiří Novotný, Radomil Raja, Jan Tempel) 

0 proti 

2 zdr. (Ing. Miloslav Louma, MUDr. Irena Lufinková) 

 

 

Předseda kontrolního výboru neměl k zápisu žádné připomínky. 

 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z  2. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  
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Proti plnění usnesení z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod konaného dne 10. 12. 2018. 

 

 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020-2021 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Mgr. Ivan Mališ: střednědobý výhled rozpočtu se tvoří na rok, v němž se schvaluje 

rozpočet a další dva následující roky. Jedná se o odhad příjmů a výdajů na roky 2020-

2021, který vychází z porovnání skutečnosti z předchozích let a odhadu na rok 2019. 

Predikce Ministerstva financí k veřejným rozpočtům:  

 pro rok 2019 se sníží růst HDP na 2,9 %, oproti současným 3,1 %. Už nyní jsou 

evidentní známky zpomalení tempa růstu světového obchodu a investic.  

 hlavním tahounem růstu by měla být stále domácí poptávka, očekává se růst 

pouze o 3,6 % oproti předpokládaným 3,9 %  

 inflace by měla setrvat v blízkosti 2% cíle České národní banky 

 míra nezaměstnanosti by se měla udržet na velmi nízké hladině 2,3 % a přitom 

by mělo docházet k pokračování dynamického růstu mezd 

 v oblasti daní má pozitivní dopad stávající vývoj změn režimu u 

provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, kontrolní hlášení a 

evidence tržeb, zvýšení mezd a platů, růst ekonomiky, zvýšení minimální 

mzdy a nízká nezaměstnanost. Naopak negativní dopad má přesun části 

služeb do 10% sazby DPH, odsunutí třetí a čtvrté vlny ET, zvýšení daňového 

zvýhodnění na děti, školkovné, snížení limitu pro výdajové paušály, zrušení 

omezení uplatnění slev na dani 

 navýšení příspěvku na výkon státní správy nepokryje to, co stát na obce 

přenáší. Na rok 2019 je ve státním rozpočtu počítáno s valorizací 10 %, tj. 

1 miliarda Kč navíc pro obce, i když nyní už se mluví o pouze o 5 % 

 období daňového polštáře roku 2019 pomalu končí, začíná být nedostatek lidí 

a kvalitních dodavatelů na investice, růst výdajů platů, cen energií, 

zdražování stavebních prací. Pro obce poroste úrok z úvěrů, velmi špatná je 

infrastruktura na státní a krajské úrovni.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 

- 2021.  
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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 

0 zdr.  

 

 

3.2) Zpráva finančního výboru 

Předkládá předseda finančního výboru Ing. Miloslav Louma 

 

Ing. Miloslav Louma: předložený rozpočet jsme porovnali s rokem 2018, příjmy 

rostou o 19 milionů. Celkové příjmy na rok 2019 činí cca 168 milionů, výdaje 227 

milionů, rozdíl dorovnáváme financováním, které je ve výši 59 milionů. Příjmy 

nejvíce rostly díky daňovým příjmům a další významné navýšení je dáno 

předpokladem prodeje pozemků na Těpeřské stráni. Zároveň se počítá i s růstem 

dotace na výkon státní správy. Na výdajové straně je největší investicí stavba 

knihovny, na kterou se počítá s náklady ve výši téměř 22 mil. + 3 mil. Kč na 

vybavení. Na otázky, zda je rozpočet ufinancovatelný, zní odpověď ano. Na otázku, 

zda jsou v rozpočtu zohledněny náklady na řešení zásadních problémových 

záležitostí, zní rovněž odpověď ano – v návrhu se počítá s přípravou projektové 

dokumentace na rekonstrukci Domova mládeže, kam by se měla přesunout ZUŠ a na 

rekonstrukci lávky.  Na otázku, zda nestoupají přiměřeně provozní náklady, lze 

odpovědět, že náklady stoupají, ale situace není kritická. Mění se situace u 

komunálních odpadů, kde rostou náklady a očekávané příjmy již nedosahují 

potřebné výše, pro příští rok bude nutno zvážit navýšení poplatku za odpady. 

Z finančního hlediska neshledáváme v rozpočtu žádný problém a finanční výbor 

doporučuje návrh rozpočtu na rok 2019 ke schválení.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 1. zasedání finančního výboru 

konaného dne 17. 1. 2019.  
 

 

3.3) Návrh rozpočtu na rok 2019 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Mgr. František Lufinka: rozpočet na rok 2019 je navržen v těchto hodnotách. 

příjmy 167 936 000 Kč  

výdaje 227 013 000 Kč 

dofinancování 59 077 Kč 

 

PaedDr. Milada Motlíková: jakou část tvoří pohledávky u poplatku za komunální 

odpad? 
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Věra Sochorová: od roku 2002 se dluh pohybuje kolem 1 400 000 Kč. Vymáhal se, ale 

dluh tam stále je.  

 

Mgr. František Lufinka: poplatek za tříděný odpad zůstává na městě, podporujeme 

tak třídění odpadů občany. Jsou větší problémy s odběrem, ale zatím platí, co bylo 

nasmlouváno.  

 

Ing. Miloslav Louma: rozpočet bych postavil jinak, ale nevidím tam nic zásadního a 

rozpočet podpořím. Je tam něco inovativního, rozvojového? 

 

Mgr. František Lufinka: zatím jsme pořád v údržbovém stavu, nejsme v situaci, 

abychom stavěli něco megalomanského. Musíme počítat s tím, že potřebujeme 

finance na lávku a ZUŠ. Ať to jsou sportoviště, ať to jsou veřejné prostory, nic není ve 

stavu, že bychom si mohli říct, že to necháme dalších 10 let bez údržby. Např. nové je 

požární vozidlo pro hasiče, není to malá investice, hasiči jsou svými výjezdy a 

aktivitami na úrovni profesionální jednotky.  

 

Jiří Linka: myslím si, že kluziště je poměrně velká investiční a inovativní akce. 

 

Mgr. Ivan Mališ: inovativní je to, že jsme si nechali udělat pasport mostů a ty 

nedopadly dobře, tak jsme se rozhodli, že od letošního roku se na jejich opravu 

postupně zaměříme. Další inovativní akcí je předpokládané parkoviště Na Vápence, 

které uleví občanům.  

 

Jan Tempel:  

 jsem pro vyškrtnutí parkoviště Na Vápence 

 jaký je plán s prostorem u Benziny? 

 

Iveta Polejová: je tam skalní blok, skálu musíme odtěžit, jinak spadne na silnici 1/10. 

Další využití prostoru bude podle zabezpečení skály, je zde myšlenka obnovit stezky 

do místních lesů.  

 

Jan Tempel: s jakými penězi můžeme počítat na konci roku? 

 

Mgr. František Lufinka: teď máme na běžném účtu 65 mil. Kč, na konci roku 

můžeme počítat s 25 – 30 mil. Kč.  

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: kdysi se uvažovalo o nové požární zbrojnici u Benziny. 

 

Mgr. František Lufinka: je to pasé, došlo k rekonstrukci stávající budovy, kde mají 

hasiči zázemí. Byla zde vybudována např. nová šatna, klubovna a sociálky.  

 

Ing. Jří Novotný: co je zázemí in-line dráhy, garáže u Exathermu? 
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Mgr. František Lufinka: napravo od in-line dráhy jsou garáže v dezolátním stavu, 

které jsou majetkem města. Mělo by dojít k jejich zbourání a vybudování zázemí pro 

bruslaře. Je to v souladu s konceptem. 

 

Miloš Havlík: máme k tomu rozpracovaný projekt, objekt bude buď montovaný 

nebo klasický a vybudují se zde sociálky. 

 

Ing. Miloslav Louma: mohl by přijít na zastupitelstvo architekt ohledně tohoto 

prostoru? 

 

Mgr. Martin Řehák: tento objekt na tomto místě má své opodstatnění. Budeme řešit 

s panem architektem Vavřínem, jak by to mohlo vypadat. Na jednání ZM ho pozvat 

můžeme, viděl bych to na květen. 

 

Ing. Jiří Novotný: projekt na venkovní areál za sokolovnou už jednou byl na 

zastupitelstvu předložen. 

 

Mgr. František Lufinka: to byla pouze příprava pro projekt, bylo to tak finančně 

náročné, že by se to nedalo realizovat.  

 

Ing. Jiří Novotný: v rozpočtu je studie Greenway. Nějaký projekt už tam také vznikl, 

je poměrně finančně náročný.  

 

Mgr. František Lufinka: zpracovaná projektová dokumentace vychází při realizaci 

na 125 mil. Kč. V tento moment to není ani k předání do dotačního titulu. Nechali 

jsme to ještě posoudit firmou Vaner z Liberce. Jsou schopni se dostat pod 100 mil. při 

nějakých úpravách projektu. Ale ještě jsme zažádali, zda nelze najít vyhledávací 

studií jinou trasu. 

 

Mgr. Martin Řehák: původní projekt posoudil nezávislý projektant a řekl, že je 

v pořádku. Domluvili jsme se na projití tohoto úseku, zda někoho nenapadne jiné 

řešení. 

 

Mgr. František Lufinka: během měsíce by měla proběhnout koordinační schůzka 

Povodí, Českých drah, hejtmana LK a dotčených obcí a bude se hledat řešení. 

Vstoupit do toho má zájem Kraj, protože tam jsou nějaké možné dotační peníze. 

Problém s pozemky, kdy bylo 26 majitelů a jeden v exekuci, je vyřešen. Současný 

majitel přislíbil, že pozemky odprodá v hodnotě, za kterou je koupil. Firma, která 

dělala projektovou dokumentaci, oslovila České dráhy, které měly požadavek 

vyskládat do 6 m násep, který bude sahat nad stoletou vodu. Povodí požadovalo 

vystavění zdi nad padesátiletou vodu, ale nesmí být gabionová, musí to být betonové 

nebo vyskládané svahy. Tyto požadavky byly nadnesené.  
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Jan Tempel: co představuje kolonka hřiště na Spořilově? 

 

Mgr. František Lufinka: jedná se o pozemek na stráni, kde chceme vyčistit prostor a 

umístit herní prvky pro malé děti. Vše vychází z požadavku obyvatel Spořilova.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: příjmy z daní z hazardních her jsou vysoké, ale 

neuvazovali jste o zrušení heren? Vidím za tím neštěstí rodin.  

 

Mgr. František Lufinka: Jablonec herny zrušil, hráči začali jezdit do Liberce, odkud 

pro ně byly vypraveny autobusy. Zrušení znamená vznik černých heren.  

 

Mgr. Ivan Mališ: v Jablonci proběhlo referendum, kdy chtěli herny do 3 měsíců 

zlikvidovat, ale zjistili, že to nelze. Dnes je to předmětem politického boje v Jablonci. 

 

Jan Tempel: momentálně tam běží 3 letá lhůta k ukončení smluv. Patologičtí hráči 

nebudou dle mých zkušeností vyhledávat nová místa.  

 

Mgr. Václav Horáček: patologický hráč je nemocný člověk a příležitost k hazardu si 

vždycky najde.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: proč je v rozpočtu příspěvek na volnočasové aktivity 

žáků 3. tříd? 

 

Mgr. Ivan Mališ: je to historicky dané, kdy příspěvek 500 Kč je určen pro rodiče dětí 

3. tříd, které navštěvují zájmový kroužek, ZUŠ nebo sportovní oddíl.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: v rozpočtu je zateplení sokolovny. Bude se jednat i o 

vzhledové hledisko, a zejména mě zajímá, jaká bude barva fasády?  

 

Mgr. František Lufinka: objekt se charakterově nezmění, budou použity pastelové 

barvy, zatím je to ve fázi projektu. Návrh půjde do Komise pro vzhled města. Je to 

poslední fáze dokončení sokolovny a bude použit dotační titul.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: bude se něco dělat s obřadní místností, byla na to 

zpracovaná studie? 

 

Mgr. Martin Řehák: studie byla finančně nákladná, chodba vyjde na 5 mil. Kč, 

momentálně nás pálí jiné věci. Podali jsme žádost na zateplení radnice a chtěli 

bychom obě akce spojit.  

 

Ing. Miloslav Louma: k hazardu bychom mohli udělat prohlášení a zamezit rozvoji 

dalších heren například do 5 let. Herny máme 2, ale schválených prostor je 6. 

Napadlo mě to jako možný nástroj.  
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Mgr. František Lufinka: provoz heren jsme omezili, provozovatelé musí splňovat 

podmínky.  

 

Věra Sochorová: k hernám existuje směrnice, pokud provozovatelé zažádají a splní 

podmínky, musíme jim povolení vydat.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu 

"Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2019".  

 Schvaluje 

rozpočet města na rok 2019.  

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.  

 

 

3.4) Souhlas s podáním žádosti o dotaci – opravy místních komunikací  

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

 

Mgr. František Lufinka: Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotační programy 

na podporu regionů, kde lze žádat i o opravy místních komunikací. Máme možnost, i 

když v omezené míře zažádat o zařazení komunikace od kostelíčku Na Poušti 

směrem k Popluží. Podmínkou pro podání žádosti je doložení souhlasu 

zastupitelstva. 

 

Mgr. Martin Řehák: nově zařazení titul Ministerstva pro místní rozvoj na opravu 

místních komunikací se týká i měst od 3 - 10 tisíc obyvatel. Dotace na opravu 

místních komunikací, které jsou opravdu ve špatném stavu. Vytipovali jsme výše 

zmíněnou komunikaci a v záloze máme další dvě. Dotační titul je rozložitelný na 2 

roky. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu podpory 

obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli do podprogramu Podpora obnovy místních 

komunikací na akci Železný Brod - opravy místních komunikací.  
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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 

0 zdr.  

 

 

3.5) Informace o ukončení partnerství v TRJH ke dni 31. 12. 2019 

Předkládá paní Alena Matějková, vedoucí informačního a kulturního střediska 

 

Mgr. Ivan Mališ: v roce 2016 jsme byli přijati za členy turistického regionu Jizerské 

hory, od čehož jsme si slibovali větší povědomost o našem městě a větší návštěvnost. 

Partnerství nesplnilo naše očekávání. TRJH se navíc začalo potýkat s personálními 

problémy. Obdrželi jsme upozornění, že se budou zvyšovat poplatky ve Sdružení 

Český ráj, jehož jsme členem a zároveň, že nemůžeme být členy dvou sdružení. Proto 

jsme se po konzultaci s TRJH rozhodli spolupráci ukončit. Podle stanov tam však 

musíme ještě rok setrvat.  

 

Mgr. Václav Horáček: žádám, abychom na některém z příštích zasedání 

zastupitelstva obdrželi přehled, v jakých sdruženích jsme zaregistrováni a mohli se 

rozhodnout, zda jsou nám tato členství přínosná.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o ukončení členství/partnerství v 

zájmovém sdružení právnických osob Jizerské hory - Turistický region Liberecko, 

Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko ke dni 31. 12. 2018.  
 

 

3.6) Zřízení osadních výboru 

Předkládá zastupitel pan Jiří Tempel 

 

Mgr. František Lufinka: pan Tempel předložil materiál, v němž žádá o zřízení 14 

osadních výborů: Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Popluž, Poříč, 

Rafanda, Spořilov – Vrší, Střevelná, Těpeře, Trávníky, Vápenka, Bzí a Dvírka s tím, 

že tyto osadní výbory už tady jednou byly. V každém výboru navrhuje schválit 3 

členy. Osadní výbory byly zřízeny pro volební období 2011 – 2014, pak zanikly, 

v roce 2015 návrh na zřízení neprošel a osadní výbory zřízeny nebyly. V letech 2017 – 

2018 nebyla přijata žádná stížnost ze stran občanů, v roce 2017 byla podána jedna 

petice za opravu veřejné věci, což se týkalo opravy komunikace na Poříčí, která se už 

udělala v rámci plánu oprav.  

 

Jan Tempel: osadní výbory slouží k tomu, aby se lidé víc zapojili do řízení města. 

Zkušenost byla pozitivní a byl o ně zájem. Osadní výbory má dlouhodobě zřízený 
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např. Liberec, nově pak Jablonec nad Nisou a z nebližšího okolí také Malá Skála má 

tři osadní výbory.  

 

Mgr. František Lufinka: myslím, že osadní výbory se týkají větších měst jako je 

Jablonec nebo Liberec, tam to své opodstatnění má. Jsme tak malým městem, že 

součinnost s námi i přes spolky, které ve městě fungují, je dostatečná. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: docela bych to podporovala, ale chci se zeptat, kolik 

peněz by nás to stálo? Podle mě nic. 

 

Mgr. František Lufinka: v usnesení z minulého zasedání ZM, kde byly schváleny 

měsíční odměny, nemáme předsedy výborů specifikovány, proto by i předsedové 

osadních výborů museli dostávat finanční odměnu. 

Mgr. Josef Haas: jsou tam schváleny i odměny pro členy. 

 

Mgr. František Lufinka: pamatuji se, že osadní výbory Jirkov, Horská Kamenice či 

Těpeře nefungovaly, jako problém vidím i to, že po některých osadních výborech 

zbyly černé stavby, které nebyly zkolaudovány.  

 

Ing. Miloslav Louma: hlavně jde o to, abyste osadní výbory chtěli vy, protože 

pracovat s nimi budete především vy a podmínky si můžete upravit podle svého. 

 

Akad. mal.  Zdeněk Lhotský: měly by vznikat odspoda, nevíme, zda o to občané 

vůbec mají zájem. To je absurdní předpoklad pro vznik osadních výborů. Podnět by 

měl vzniknout odspoda a ne z radnice. 

 

Mgr. Ivan Mališ: radnice je přístupná všem osobně, telefonicky či e-mailem. 

V uplynulém volebním období jsme byli na všech schůzích spolků, kde se lidé ptají i 

na věci mimo činnost spolků. Zpětná vazba je velká, není potřeba tvořit mezistupně. 

Osadní výbory nemají zodpovědnost, ta je na zastupitelstvu. Obrátili se na nás i lidé, 

kteří s fungováním osadních výborů nebyli spokojeni. Jako zastupitelé pokrýváme 

určitě z 50 % jednotlivé části Brodu, je to na nás, jak se na nás budou lidé obracet, či 

jak si informace pro ty lidi seženeme.  

 

Mgr. Václav Horáček: kdo chce dělat, dělá a nepotřebuje k tomu žádný osadní 

výbor. 

 

Akad. mal.  Zdeněk Lhotský: přijde-li iniciativa zespodu, řešme to, ale nechtějme 

nařizovat lidem, že se jim bude lépe komunikovat přes osadní výbory. Demokracie je 

zespoda a ne shora. 

 

Jan Tempel: pokud se lidi nepřihlásí, můžeme osadní výbory zrušit. Zákonná norma 

osadních výborů a spolků je jiná. 
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Mgr. František Lufinka: vidím tady 15 zastupitelů, na které se mohou občané 

kdykoli obrátit. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje pro své funkční období zřízení osadních výborů 

podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  
 

3 pro (Ing. Miloslav Louma, PaedDr. Milada Motlíková, Jan Tempel) 

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

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

2 zdr. (akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Jiří Novotný) 

 

 

3.7) Vlajka pro Tibet 

Předkládá paní Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Mgr. František Lufinka: občanské sdružení Lungta žádá jako každoročně o 

přihlášení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“. Dne 10. března si připomeneme 60. 

výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, které bylo násilně potlačeno armádou 

Čínské lidové republiky. Kampaň Vlajka pro Tibet se stala jednou 

z nejvýznamnějších symbolických akcí na podporu Tibetu. Město Železný Brod se 

k akci připojuje pravidelně. Navrhujeme schválení na celé volební období.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky na budovu Městského úřadu v Železném Brodě 

vždy 10. března po celé volební období.  
 

13 pro (Jana Boučková, Eva Dvořáková, Mgr. Václav Horáček, 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)  

 

 

 

4) Nemovitosti 

 

4.1) Směna pozemků pč. 1050 a 1053/5 v k.ú. Horská Kamenice 

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

 

Mgr. František Lufinka: klub kanoistiky využívá současnou stavbu loděnice již léta. 

Je to provizorní objekt a vodáci plánují výstavbu nové loděnice, kterou chtějí 
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posunout o 1 m výš, protože stávající se nachází v záplavové oblasti. Z toho důvodu 

je podán návrh na směnu pozemků.  

 

Iveta Polejová: směnou pozemků umožníme kanoistům stavbu nové loděnice a jejich 

pozemek nám zajistí přístup k vodě.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 1050 za část 

pozemku parc. č. 1053/5 v k.ú. Horská Kamenice.  
 

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.  

 

 

4.2) Prodej pozemků pč. 256, 257/1 v k.ú. Železný Brod 

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

 

Mgr. František Lufinka: jedná se o pozemky v ul. Hluboká, které se nacházejí na 

území památkové rezervace Trávníky a nejsou kulturní památkou. Zájem o odkup 

projevili dva žadatelé, kdy paní je občankou ČR a má trvalý pobyt v Železném 

Brodě. Nacházíme se ve fázi záměru, zda pozemek prodat.  Ve věci jsem jednal i se 

spolkem Trávnice, který souhlasí. Jedná se o 2 parcely o celkové výměře 426 m2.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 256 – ostatní pl. jiná 

plocha, o výměře 101 m2 a parc. č. 257/1 – zahrada, o výměře 325 m2, vše v k.ú. 

Železný Brod.  
 

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 

 

Ing. Jiří Novotný: kdo bude řešit kluziště a bude zde celoroční provoz? 
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Mgr. František Lufinka: bude to řešit město, v prvotní fázi je nutné provést 

zaměření pozemku a pak budeme spolupracovat s firmou, s níž bychom vstoupili v 

jednání. S částkou v rozpočtu na to určenou se do celoročního provozu nevejdeme.  

 

Ing. Jiří Novotný: navrhuji to doplnit a nechat nacenit. 

 

Mgr. Martin Řehák: je potřeba mít jednoznačný požadavek, abychom ho dali jako 

podklad projektantovi. 

 

Mgr. Václav Horáček: doporučuji, aby se vedení města, vedoucí sportovního centra, 

pan Linka, pan Novotný a paní Boučková sešli a promysleli si celý prostor a dohodli 

se na budoucím stavu. 

 

Ing. Miloslav Louma: co je nového se ZUŠ? 

 

Mgr. František Lufinka: v únoru by měla být předána projektová dokumentace. 

 

Mgr. Martin Řehák: je hotový základ projektové dokumentace, příští týden 

proběhne schůzka se stavebním úřadem a pak bude podána žádost o sloučení 

stavebního řízení. 

 

Mgr. František Lufinka: to, co se mělo realizovat letos v lednu, by se mělo posunout 

o rok, tj. na leden 2020. ZUŠ jsme přestěhovali z nejhoršího prostoru. Poslední 

nájemníci dostanou nabídku na jiný byt, aby prostory byly plně k dispozici škole. Pro 

řešení situace se udělalo maximum.  

 

Ing. Miloslav Louma: mám dotaz ohledně knihovny, jak jsou řešeny interiéry a zda 

bude knihovna moderní. 

 

Mgr. František Lufinka: inventář bude úplně celý nový, připravovalo se to tak, aby 

vše odpovídalo dnešní době. Interiér řešila ředitelka městské knihovny společně 

s architektem.  

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: projekt byl hezký, komise pro vzhled města jej měla 

k dispozici. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: chci se zeptat, zda se vyjednalo, aby v Komerční bance 

byla přepážka hotovostní služby 

 

Mgr. František Lufinka: jednání proběhlo, stanovisko Komerční banky je však 

takové, že bez hotovostní služby to funguje i jinde a je s tím spokojenost. Stanovisko 

KB jsem přeposlal obcím, které mě žádaly, abych to projednal i za ně.  
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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 18:20 hodin. Termín příštího zasedání 

zastupitelstva města je 18. 3. 2019. 
 

 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

 

MUDr. Irena Lufinková           Mgr. Ivan Mališ                       Mgr. František Lufinka   

 

 

 Ing. Miloslav Louma 

 

 


