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ZZááppiiss  zz  1111..  zzaasseeddáánníí  

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1188..  0055..  22002200  

  

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)   Jednací řád zastupitelstva města 

3.2)   Rozpočtové opatření č. 1/2020/ZM 

3.3)   Dotace Spolku zdravotně postižených Železnobrodska 

3.4)   Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020 

3.5)   Nová koncepce Železnobrodského jarmarku 2020 

3.6)   Návrh nového termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci z městských 

dotačních programů na rok 2020 

3.7)   Barevné řešení fasády sokolovny 

3.8)   Akce připravované odborem ÚPaRR 

3.9)   Výroční zpráva MP za rok 2019 

4)    Nemovitosti 

4.1)  Kupní smlouva - pozemek pč. 2674 v k.ú. Železný Brod 

4.2)  Darovací smlouva č.j. OLP/201/2020 – chodník Horecká ulice  

4.3)  Kupní smlouva pozemku pč. 1065/5 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu 

4.4)  Předkupní právo k objektu čp. 738 Železný Brod 
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5)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

6)    Přehled usnesení 

7)    Závěr   

 

 

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, jsou 

přítomni všichni členové, zastupitelstvo je schopno jednání a usnášení se.  

 

Ověřovatelé minulého zápisu neměli k zápisu připomínky. 

 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání pana Jiřího Linku a pana 

Jiřího Novotného. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: zdržel se 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: zdržel se 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:31:59 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání. V dotazech bude 

podána informace k Greenway Jizera a zimnímu kluzišti, situace se vyvíjí každým 

dnem. 

  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění  
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Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:33:08 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z 10. 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 10. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 
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Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:36:09 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

     

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Jednací řád zastupitelstva města 

Předkládá Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu 

 

Mgr. František Lufinka: v jednacím řádu jsou zapracovány změny dvojího druhu, 

první vychází ze změny zákona o obcích a další úpravy jsou z důvodu zavedení 

elektronického hlasovacího zařízení. Abychom měli genezi, která tam probíhá a 

elektronický hlasovací systém uměl uložit všechny návrhy usnesení, je v novém 

jednacím řádu zakotveno hlasovat nejprve o původním návrhu usnesení. Není 

podmínkou, že se musí hlasovat o posledním návrhu, lze hlasovat v jakémkoliv 

pořadí. 

 

Jan Tempel: prohledával jsem metodiky ministerstva vnitra, zastupitelstvo jsem 

nenašel, ale v metodice rady je stanoveno, že se musí hlasovat nejprve o protinávrhu.  

 

Ing. Miloslav Louma: kloním se také k původní verzi, aby se hlasovalo odzadu. 

Pokud je to technická záležitost, šlo by provést změnu software. 

 

André Jakubička: hlasovat nejprve o protinávrhu je z mého pohledu otevřenější. 

 

Mgr. Josef Haas: tato změna je vyvolána z důvodu technického zařízení. Zřejmě by 

se dalo požádat o úpravu software. 

 

Ing. Miloslav Louma: doporučuji zjistit, kolik by stálo úprava software a materiál 

projednat příště. 

 

Jan Tempel: k předloženému jednacímu řádu mám dva protinávrhy. S kolegy 

z opozice jsme se dohodli na požadavku, aby si ZM vymohlo pravomoc schvalovat 

investiční akce nad 1 mil. Kč. Druhý návrh je na vymezení přesně stanoveného času 

pro dotazy občanů. 

 

Mgr. František Lufinka: pokusíme se získat informace ohledně změny software, 

materiál odložíme a znovu projednáme na dalším zasedání v červnu. Do té doby 

zašlete případné písemné připomínky a úpravu jednacího řádu 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo města odkládá Jednací řád Zastupitelstva města Železný Brod do 

dalšího zasedání.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ne 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: zdržel se 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: zdržel se 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:47:41 hod. 

Pro 12, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.2) Rozpočtové opatření č. 1/2020 ZM 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

Ing. František Lufinka: rozpočtová opatření se týkají dotace z Úřadu práce a MPSV, 

dále peníze, které se nám vrátily z dotačního programu na biologicky rozložitelné 

odpady z obcí Jílové, Skuhrov a Držkov jako příjem podílu vlastních nákladů na 

kompostéry, která snižuje zapojenou rezervu z minulých let.  Výdaje jsou na nákup 

sestavy nábytku v MŠ Slunečná, který byl poškozen havárií vody. Je zde navýšení 

výdajů na krizové řízení z důvodu krizových ochranných prostředků. Dále je zde 

výdaj na projektové poradenství při přípravě projektu rekonstrukce muzea, žádost 

byla podána a byla vyplacena první částka 40 tis. Kč.  

 

Ing. Jiří Novotný: proč došlo ke snížení dotace na Panskou zahradu 

 

Věra Sochorová: v rozpočtu bylo 1 437 tis. Kč, ale dostali jsme o 80 tis. Kč méně za 

neuznatelný náklad, proto se to takhle účetně srovnává.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 1/2020/ZM.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 
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Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:51:08 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.3) Dotace Spolku zdravotně postižených Železnobrodska 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

Mgr. Ivan Mališ: Spolek zdravotně postižených Železnobrodska, který sdružuje 

převážně seniory a handicapované občany, využívá ke své činnosti nebytové 

prostory na internátě. Výroční schůzi měli naplánovanou těsně před nouzový 

stavem, proto se neuskutečnila, ale dotace na nájemné a ostatní služby ve výši 120 tis. 

Kč byla připravena, jelikož ve schváleném rozpočtu města na rok 2020 je s touto 

částkou počítáno. Momentálně nejde stanovit, kolik se ušetří, vyúčtování se 

zpracovává až po roce, proto v případě, že vznikne přeplatek, nebude problém jej 

vrátit do rozpočtu.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč Spolku zdravotně postižených 

Železnobrodska, Příčná 350, 468 22 Železný Brod, IČO 26608022 na úhradu 

nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2020. 

 Schvaluje 

uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 
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Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:54:16 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.4) Fond na zlepšení úrovně bydlení 2020 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Mgr. Ivan Mališ: fond je určen na podporu stavebních prací pro fyzické i právnické 

osoby. Na návrh hospodářské komise dochází ke zvýšení maximální podpory na 400 

tis. Kč ze současných 300 tis. Kč a dále k navýšení půjčky na opravy a obnovy střech 

o 50 tis. Kč, výměna oken v domech starších 20 let se zvedá o 50 tis. Kč a výměna 

elektroinstalace v domech starších 15 let o 20 tis. Kč. Loni čerpala fond pouze jedna 

osoba. Fond má nyní objem lehce přes 3 mil. Kč. 

 

André Jakubička: mockrát jsem říkal, že fond nemá smysl, což dokazuje i fakt, že 

v roce 2019 byla schválena pouze jedna půjčka. Pokud chcete zlepšit bydlení ve 

městě, pak ty peníze rozdejte. Vzhled města by mohl být veřejný zájem, fond nemá 

smysl.  

 

Mgr. Ivan Mališ: obnova fasády je jedním z účelů, na něž lze půjčku čerpat a oprava 

uvnitř domu může být pro vlastníka také zajímavá.  

 

André Jakubička: pokud by byl o fond zájem, nejsem proti. 

 

Jana Boučková: doporučuji opakovat možnost půjčky z FZÚB jako pravidelnou 

nabídku ve zpravodaji, pak by to mohlo fungovat. 

 

Mgr. František Lufinka: peníze se splácí, fond nevidím jako špatnou věc. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  
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 Schvaluje 

pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území 

města Železný Brod pro rok 2020.  

 Schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o návratnou finanční výpomoc z Fondu 

na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod v rozsahu čl. IV. 

schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti během celého 

roku 2020.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: zdržel se 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: zdržel se 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 17:02:04 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.5) Nová koncepce Železnobrodského jarmarku 2020 

Předkládá paní Alena Matějková, vedoucí informačního a kulturního střediska 

 

Mgr. Ivan Mališ: IKS má za to, že Železnobrodský jarmark se přežil, a proto 

navrhuje změny. Jako důvod uvádějí, že podobných akcí po okolí je dost, tím pádem 

již lidé nemají potřebu za zábavou dojíždět a což vede k nižší účasti. Dále zohledňují 

přání některých občanů, aby levý břeh Jizery zůstal nedotčen. IKS uvádí, že 

zmenšením rozsahu celé akce dojde k úspoře. Návrhy, které IKS předkládá, 

zdůvodní vedoucí - paní Alena Matějková. 

 

Ing. Miloslav Louma: materiál byl předložen radě města, která jej neschválila, proč? 

 

Mgr. František Lufinka: rozhodnutí rady nebylo jednomyslné, ale většina se 

přiklonila k tomu, že jarmark má koncepci, která ho specifikuje. Jirchářská ulice není 
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dle rady města k využití na jarmark ideální, vždy je trochu zastrčená. Letos je již 

jarmark pasé, proto je možné připravit koncepci na příští rok. 

 

Ing. Miloslav Louma: přesun jarmarku pouze na jeden břeh je nastartování spirály, 

kdy se návštěvnost opět sníží. Přikláním se k jarmarku v plném rozsahu. Nelíbí se mi 

také návrh, aby v kulturním programu účinkovaly pouze místní kapely. Vyjádření 

k Hardfestu, jako k jediné soukromé nezávislé akci, mi nepřijde správné.  

 

Jan Tempel: na přelomu roku 2015 - 2016 proběhla anketa, jíž se účastnilo 600 lidí, 

z toho 400 bylo pro zachování stávající varianty, k níž se také přikláním. 

 

Mgr. Václav Horáček: jsem jeden z těch, kteří v RM hlasovali proti nové koncepci 

jarmarku. Argument, že v okolních městech se také pořádají slavnosti a poutě, 

neobstojí. Na jarmark se vždy lidé těšili a věděli, v jakém je rozsahu. Nesouhlas 

obyvatel panelového domu na Jiráskově nábřeží se řešil vždy. Přidělování pozemků 

pro atrakce obálkovou metodou se mi nelíbí, v tomto ohledu bych byl opatrný. 

Železnobrodský jarmark je tradiční akce a omezení na 3 dny se dá vydržet.  

 

Mgr. František Lufinka: v programu musí být vždy jedna kapela, která přitáhne lidi. 

Otázkou je, zda nechat otevřenou Husovu ulici, která umožní propojení se SUPŠS.  

 

Ing. Jiří Novotný: také mám výhrady k obálkové metodě. S atrakcemi jezdí dvě 

rodiny, proto mi přijde toto řešení zbytečné. Zároveň se mi nelíbí omezovat 

soukromé akce na soukromém pozemku.  

 

Mgr. František Lufinka: návrh na omezení Hardfestu byla reakce na stížnosti 

jednotlivců.  

 

Ing. Jiří Novotný: program na Jiráskově nábřeží navrhuji omezit tak, aby se atrakce 

neprovozovaly týden, a to projednat s lidmi.  

 

Mgr. Ivan Mališ: souhlasím, už v minulosti se s provozovateli atrakcí jednalo, aby 

začínali až ve čtvrtek.  

 

Mgr. František Lufinka: ve čtvrtek začíná provoz atrakcí pro děti z MŠ a končí večer 

ve 22 hodin. 95 % všech atrakcí, které v Brodě působí, vlastní jedna rodina.  

 

Alena Matějková: nechceme jarmark zmenšit, ale udělat jej jinak. Společně s Trávnicí 

chceme přivést více lidí na Běliště, a proto stáhnout celou akci na jednu stranu. 

Chceme to spojit s akcí Zpátky v čase. Dalším důvodem je to, že návštěvnost klesá, je 

trend, že atrakce jezdí za lidmi. Místních kapel je spousta, a protože Aleš Petráček 

odmítl dělat letní koncert, chtěli jsme tyto místní kapely dát na jarmark a na letním 

koncertu nechat vystoupit Broďanku. Hardfest je akce na soukromém pozemku, 

reagujeme pouze na lidi, kteří bydlí na toku Žernovníku. Také zájem ze strany 
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stánkařů je nízký. Pro tento rok bych šla cestou nové koncepce, kterou bych 

vyzkoušela a příští rok ji lze kritizovat. Co se týče obálkové metody pro přidělení 

pozemků, můžeme dát výzvu obecně a třeba se přihlásí noví zájemci. Atrakce najíždí 

týden dopředu, protože se musí ukotvit a zabydlet. Časový rozvrh, kdy mohou 

atrakce provozovat, lze ošetřit smlouvou. Nová koncepce neznamená omezení, ale 

pokud se nespojíme s Trávnicí, nezvládneme to kapacitně. Chceme to spojit s akcí 

Zpátky v čase.  

 

Mgr. Václav Horáček: přežijí pouze silní. Pokud jarmark letos zmenšíme, další rok 

už to nepůjde vrátit a návštěvníci nepřijdou.  

 

MUDr. Irena Lufinková: je škoda vypustit Husovu ulici, stánky v ní byly vždy 

nejlepší.  

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: je namístě změnit věci, které nefungují. Pokud však 

něco ekonomicky funguje, není potřeba to měnit.  

 

Věra Sochorová: v loňském roce byla tržba 246 800 Kč, což je trochu víc než předloni. 

Finančně je to velmi obdobné.  

 

Alena Matějková: z mého pohledu to přestává fungovat, je malý zájem stánkařů 

s uměleckými předměty. 

 

Jan Tempel: nikdo nezavrhuje, aby dobové stánky fungovaly na obou březích. 

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: pokud to funguje, nedoporučuji koncepci měnit. 

Navrhuji, aby vznikla širší pracovní skupina a koncepci jarmarku projednala.  

 

Alena Matějková: dáme datum, čas a možnost občanům, aby přišli a vyjádřili se. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

přidělení pozemků pro atrakce na Železnobrodském jarmarku obálkovou 

metodou s tím, že nejnižší částka za veškeré pozemky nesmí být nižší než částky 

schválené v platné Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství.  

 Schvaluje 

novou koncepci Železnobrodského jarmarku dle předložených podkladů.  

Mgr. František Lufinka: ne 

Mgr. Ivan Mališ: ne 

Eva Dvořáková: ne 



 

11 

 

Mgr. Václav Horáček: ne 

Jiří Novotný: ne 

Jana Boučková: ne 

André Jakubička: zdržel se 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ne 

Jiří Linka: ne 

Ing. Miloslav Louma: ne 

MUDr. Irena Lufinková: ne 

PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: ne 

Radomil Raja: ne 

Jan Tempel: ne 

 

Nebylo schváleno v 17:29:29 hod. 

Pro 0, proti 13, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.6) Návrh nového termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci z městských 

dotačních programů na rok 2020 

Předkládá Mgr. Ivan Mališ, místostarosta města 

 

Mgr. Ivan Mališ: 3. 2. 2020 schválilo ZM znění tří městských dotačních programů. 

Na rozdíl od minulých let zastupitelé podpořili pouze jeden termín pro podání 

žádostí o dotaci, a to od 10. - 30. 3. 2020. V březnu nás však zasáhla opatření 

vyplývající z koronavirové situace a osobní konzultace byly znemožněny mojí 

karanténou. Některé organizace nemohly uskutečnit naplánované výroční schůze, 

aktivní činnost organizací byla utlumena. Proto jsme se 25. 3. dohodli, že konečný 

termín pro podání žádostí se posouvá na neurčito a o jeho stanovení rozhodne ZM 

na svém nejbližším zasedání. Navrhujeme termín 1. 6. 2020. O přidělení dotací by 

měla rozhodnout RM 22. 6. a ZM 29. 6., aby během prázdninových měsíců mohli být 

žadatelé uspokojeni.  

 

Jiří Linka: některé malé organizace budou mít valnou hromadu až na konci května, 

proto možná nebudou v termínu mít hotový zápis. 

 

André Jakubička: 1. 6. je za čtrnáct dní, co se udělá, aby se všechny organizace o 

termínu podání žádosti dověděly? Je nutné je obeslat. 

 

Mgr. Ivan Mališ: informace bude od zítřka na webu města a v rozhlase, drtivá 

většina tradičních žadatelů už žádost podala. Vzhledem k možnosti podat žádost i 

jako fyzická osoba nelze všechny obeslat, neboť nevíme, kdo chce žádat.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo města schvaluje nový termín ukončení přijímání žádostí o dotaci 

z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020, 

z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory 

organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 

a z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020 na pondělí 1. 

června 2020 do 12 hodin. O tento nový termín bude doplněn bod j) ve všech 

Programech takto: Konečný termín pro podání žádosti se s ohledem na 

koronavirovou situaci a na základě usnesení Zastupitelstva města č 18/11Z/2020 ze 

dne 18. 5. 2020 stanovuje na 1. 6. 2020 (do 12 hodin). Současně se mění věta v bodě m) 

v Programech na toto znění: Lhůta pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje s ohledem 

na lhůty pro podání žádosti do 1. 7. 2020. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 18:04:30 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.7) Barevné řešení fasády sokolovny 

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

 

Mgr. František Lufinka: vítám pana architekta Martina Hilperta, který navrhl 

barevné řešení fasády sokolovny.  

 

arch. Martin Hilpert: návrh jsem zpracoval v roce 2019, původní kombinace byla 

bílá, šedá, béžová, v průběhu desetiletí se barvy měnily, nyní je diskuse o šedé. Díky 

technologii, kdy se používá venkovní omítka s nátěrem, lze zvolit velkou škálu 

odstínů. Původní technologie byla jiná a použité materiály měly jinou strukturu. 

K sokolovně se poměrně nedávno přistavěla zadní část, která je v šedo-bílé 

kombinaci, proto navrhuji tuto starou část sokolovny v barvě červeno-šedé, aby se 
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odlišilo stáří obou budov. V původní fasádě byla i kombinace s umělým kamenem, 

kterou nejsme schopni docílit. Nikdy to nebude rehabilitace se stejnými proporcemi, 

ať už bude zvolena barevná či šedo-bílá varianta.  

 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: břízolit tam nebude, to nevadí, ale barva je důležitá. 

Nemělo dojít k zateplení čela budovy, ten barák je pryč. Dneska jsou barvy špatné, 

šedá je z historie domu šetrnější než cihlová.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: už 25. 5. 2019 vzešel návrh, zda by se mohly navrhnout 

dva odstíny šedé. Do KVM jsem si pozvala jako hosta Martina Hlubučka, kterého 

považuji za odborníka. Železný Brod už je dost barevný, hlavně Vápenka, tak proč 

nezachovat funkcionalistickou variantu jedné barvy.  

 

arch. Martin Hilpert: celý spodek je z umělého kamene. Pokud by se to 

nezateplovalo, pak bych byl za rehabilitaci původní barvy, ale za této situace jsou 

barvy možné, není to pro mě zásadní rozdíl.  

 

Jan Tempel: s barvou sokolovny ladí i zastávka a koncepce pomníku T. G. Masaryka. 

 

Mgr. František Lufinka: co se týče barvy, je to otázka názoru.  

 

Mgr. Martin Řehák: snažíme se, aby veškerá linie, která na budově byla, zůstala 

zachována.  

 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: jsem pro šedou. Pokud se bude hlasovat, můžeme 

komisi pro vzhled města rozpustit. Nemá to rozhodnout zastupitelstvo, ale 

odborníci. 

 

Mgr. Martin Řehák: zadali jsme to odborníkovi – panu arch. Hilpertovi. 

 

Mgr. František Lufinka: komise pro vzhled města je poradní orgán rady města. 

V tuto chvíli rada neví, ke které variantě se přiklonit, proto musí rozhodnout 

zastupitelstvo, které je nejvyšší orgán obce.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: komise pro vzhled města nebyla ve svém názoru 

jednotná, ale doporučuje šedou.  

 

Mgr. Václav Horáček: výstupy z komise nebereme na lehkou váhu, ale rozhodnutí je 

vždy na příslušném orgánu obce.  

 

Jiří Novotný: mezi Chrámem Sv. Víta a sokolovnou je rozdíl v tom, že v chrámu se 

netopí. Myslím, že budova tím neutrpěla, cvičí se tam, topí se tam.  
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akad. mal. Zdeněk Lhotský: nevím, zda je spočítána návratnost zateplení. Mluvím 

jen o průčelí, kde se nemělo zateplovat, pouze vyměnit okna. 

 

MUDr. Irena Lufinková: původní stav sokolovny byl takový, že, i když se topilo, 

protože se tam cvičilo, dosáhla vnitřní teplota jen 8 stupňů C. Nebylo to jen o oknech, 

protože okna se v roce 2000 – 2002 měnila za plastová a efekt se nedostavil. Je 

potřeba vzít v úvahu nejen estetičnost, ale i funkčnost, k níž byla budova postavena.  

 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: v původních plánech byl břízolit bílý a středně šedá 

byla v původním plánu jako umělý kámen. Břízolit neumožňoval dělat velké 

kontrasty, proto je potřeba pracovat opatrně s tmavou barvou, aby nevznikl velký 

kontrast.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s návrhem barevného řešení fasády sokolovny v 

Masarykově ulici dle návrhu Ing. arch. Martina Hilperta – šedá varianta. 

 

Mgr. František Lufinka: zdržel se 

Mgr. Ivan Mališ: ne 

Eva Dvořáková: nehlasoval 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ne 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 18:21:05 hod. 

Pro 11, proti 2, zdrželi se 1, nehlasovali 1, nepřítomní 0 

Mgr. František Lufinka: dále je nutné vyřešit umístění bronzových portrétů Fügnera 

a Tyrše, které byly v poválečných letech umístěny v místech, kde jsou nyní na římse 

v čelní fasádě kruhové znaky ŽBS. Je možné je vrátit na původní místo, jelikož jsou 

ošetřeny pro venkovní použití nebo jim najít důstojné umístění v interiéru 

sokolovny.  

akad. mal. Zdeněk Lhotský: dle mého názoru budou mít důstojnější umístění uvnitř. 
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Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním portrétu Fügnera a Tyrše v interiéru 

sokolovny.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: zdržel se 

Eva Dvořáková: nehlasoval 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: zdržel se 

Jana Boučková: zdržel se 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 18:25:30 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 1, nepřítomní 0 

 

 

3.8) Akce připravované odborem ÚPaRR 

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

 

Mgr. Martin Řehák: většina z připravovaných akcí se připravovala z rozpočtu. Z 

akcí ve fázi projektové přípravy je vydané povolení na lávku přes Jizeru, na konci 

května by mělo být v právní moci, totéž se týká skautské klubovny. Ve veřejném 

osvětlení Jirkov, Střevelná se čeká na vyjádření, že jsme byli úspěšní v podání žádosti 

o dotaci. V rozpracovaných studiích je ZUŠ Koberovská, kde máme ještě čas a náves 

ve Bzí, kde byl zaslán návrh. Před realizací je kontejnerové stání na Pelechově, 

ohledně opravy sociálního zařízení sokolovny se pokusíme přihlásit do dotačního 

titulu. V rámci realizace probíhají práce v bývalé knihovně na Poříčí, kde bude 

působit nízkoprahové centrum a opravy elektrických a vodovodních rozvodů SVČ 

Mozaika. Zbývá dodláždit a opravit povrchy na Malém náměstí. V rámci výměny 

veřejného osvětlení v Trávníkách pracujeme tak, abychom se nestřetli s ČEZ. Máme 

vyprojektované koupaliště, cena je 60 mil. Kč. Na financování čeká nástavba MŠ 

Slunečná, kde je požadavek, aby nad kuchyní vznikla herna. ZUŠ bude drahá, 

náročná, moc etapizovat to nepůjde, Těpeřská stráň je stále v jednání, uvidí se, jak se 

vyvine situace Kraje. 
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Ing Jiří Novotný: není možné se zajímat o přesun ZUŠ do objektu Normy? 

 

Mgr. Martin Řehák: mám obavu, aby tam nebyl azbest. Zároveň se domnívám, že 

dvě patra by nemusela stačit a muselo by se přistavovat.  

 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: v jaké fázi je zateplení radnice? 

 

Mgr. Martin Řehák: zatepluje se jenom půda. Na fasádě z pohledu do náměstí se 

budou pouze měnit okna, budou hliníková.  

 

Ing Jiří Novotný: v jaké fázi je kluziště? 

 

Mgr. Martin Řehák: v rozpočtu máme 4,5 mil. Kč na kluziště a šatny, co se podaří 

dřív, do toho bychom šli. Pokud bude možnost, chtěli bychom podat žádost o dotaci. 

U kluziště jsme zažádali o navýšení na 200 A, je tam 20 % rezerva na světla a ostatní 

věci.  

 

Mgr. František Lufinka: agregát vyšel na 2 mil. Kč, cena hřiště je 6 – 6,5 mil. Kč. Do 

konce května nebo června požádáme agenturu, která s námi komunikovala, zda je to 

dál reálné. Pouze položit hřiště na zpevněný povrch by vyšlo na 3 – 4 mil. Kč.  

 

Jan Tempel: Greenway? 

 

Mgr. Martin Řehák: oslovují se dotčené orgány a vlastníci nemovitostí. Většina 

soukromníků souhlas dává, je tam 1 exekuce.  

 

Ing. Miloslav Louma: co je nízkoprah? 

 

Mgr. František Lufinka: je to nízkoprahové centrum pro děti a mládež, které bude 

zajišťovat oblastní charita Most. Nebudou to drahé investice, budou se realizovat 

pouze sociálky a lina.  

 

Mgr. Ivan Mališ: máme doporučení pro Kraje, aby tato centra nebyla krácena. 

Oblastní charita Most má pracoviště v Tanvaldě, snad budou příští rok zařazeni mezi 

podporované sociální služby v základní síti i v našem městě. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o akcích připravovaných OÚPRR.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 
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Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 18:55:46 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

3.9) Výroční zpráva MP za rok 2019  

Předkládá Pavel Hriník, velitel městská policie 

 

Pavel Hriník: výroční zpráva městské policie za rok 2019 byla zpracována ve 

stejných intencích jako v předchozím roce. Situace v Železném Brodě je dobrá, úkolů 

na městskou policii je více, což je ovlivněno tím, že státní policie jde do rozkladu. 

Jeden den slouží Rychnov, druhý den Železný Brod. Personální nastavení městské 

policie znamená, že v noci slouží dva strážníci a ve dne jeden. Velkým problémem je 

věkový nárůst strážníků MP.  

 

Mgr. František Lufinka: kamerový systém narostl, do budoucna bude otázka 

přijmutí 1 člověka na obsluhu kamerového systému. Za dobu koronaviru byl stejný 

počet zásahů jako za 3 roky zpětně. Na červnové zasedání zastupitelstva by měla být 

dodána zpráva státní policie, k níž budete moci vznést dotazy.  

 

Jiří Novotný: chci poděkovat městské policii, že na telefonní výzvu chytili člověka, 

který odvážel kameny z deponie naší firmy.  
 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2019.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 
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Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 19:07:34 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

Krátkodobě se vzdálil Ing. Jiří Novotný, počet zastupitelů se po dobu projednávání 

následujících tří materiálů snížil na 14. 

 

 

4) Nemovitosti 

 

4.1) Kupní smlouva - pozemek pč. 2674 v k.ú. Železný Brod 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Mgr. František Lufinka: zastupitelstvo schválilo prodej pozemku, cenu i kupující. 

Na základě tohoto usnesení byla vypracována kupní smlouva, která je nyní 

předložena ke schválení.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 

2674 v k.ú. Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nehlasoval 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 
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Bylo schváleno v 19:08:43 hod. 

Pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 1, nepřítomní 0 

 

 

4.2) Darovací smlouva č.j. OLP/201/2020 – chodník Horecká ulice 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

 

Mgr. František Lufinka: pozemek pod chodníkem, který postavilo město v Horecké 

ulici, patřil Krajské správě silnic. Ještě před zahájením stavby bylo dohodnuto, že po 

zhotovení chodníku bude pozemek převeden městu. Stavba byla zkolaudována, byl 

vyhotoven geometrický plán a ZM je předložena darovací smlouva na zastavěné 

pozemky. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy č.j. OLP/201/2020 mezi 

Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČO 70891508 a městem 

Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČO 00262633 na převod 

pozemků parc. č. 3241/5, 3241/4, 3241/3 a 3241/2 v k.ú. a obci Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nehlasoval 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 19:09:33 hod. 

Pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 1, nepřítomní 0 

 

 

4.3) Kupní smlouva pozemku pč. 1065/5 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu  

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
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Mgr. František Lufinka: byl schválen prodej pozemku v Jirkově i jeho cena. Bohužel 

došlo k úmrtí jednoho z žadatelů, proto je předložen prodej v souladu s dědickým 

řízením matce a dětem.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 1065/5 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu o výměře 124 m2 

za cenu 210 Kč za 1 m2 + DPH do spoluvlastnického podílu.  

 Schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1065/5 v k.ú. Jirkov u 

Železného Brodu. 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nehlasoval 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 19:10:45 hod. 

Pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 1, nepřítomní 0 

 

Vrátil se Ing. Jiří Novotný, počet zastupitelů je opět 15. 

 

 

4.4) Předkupní právo k objektu čp. 738 Železný Brod 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 

  

Mgr. František Lufinka: jsme vlastníkem pozemku pod stavbou čp. 738, a tudíž 

máme k uvedené stavbě předkupní právo. Za pronájem obdržíme ročně 320 tis. Kč. 

Nechali jsme si zpracovat znalecký posudek, který vypracoval Ing. Pilař a odhadnutá 

tržní cena činí 6,5 mil. Kč. Cena, za níž nám objekt nabízí současný majitel, je 11,2 

mil. Kč.  
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Iveta Polejová: na nabídku předkupního práva jsme se měli vyjádřit do 3 měsíců, ale 

ty jsme propásli. Majitel se nezměnil, tržní cena je 6,5 mil. Kč, ale prodávají to za 

jednou tolik. Předkupní právo tam stále trvá.  

 

Mgr. František Lufinka: zvažme, zda nevstoupit do jednání s vlastníkem o odkupu 

nemovitosti, ale za tržní cenu 6,5 mil. Kč. Je to strategický objekt na náměstí, i když 

ZUŠ by se tam asi nevešla.  

 

Mgr. Václav Horáček: souhlasím, že se jedná o strategické místo a byl bych rád, 

kdybychom vstoupili v jednání. Mám obavy, že by to mohl koupit spekulant. Umím 

si představit, že by to město mohlo koupit i za 8 mil. Kč. 

 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: pro cenu bude určující, zda tam není boletický panel a 

zda tam nebude další ekologická zátěž.  

 

Mgr. Martin Řehák: než by se něco začalo s objektem dělat, musel by se pořídit 

rozbor. 

 

Iveta Polejová: dům jsem prošla. Je to komplet vybydlené, roky zde nebyla žádná 

investice. Konstrukce je betonová. 

 

Ing. Jiří Novotný: chtělo by to vydefinovat, zda se do tohoto prostoru vejde ZUŠ. 

 

Mgr. Václav Horáček: ideální by bylo, aby pan Řehák prověřil stav objektu, jelikož i 

to by bylo vhodné znát při jednání o koupi.  

 

Mgr. František Lufinka: navrhuji tedy předkupní právo neuplatnit, ale vstoupit 

v jednání s nabídkou koupě objektu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města neuplatňuje předkupní právo ke stavbě čp. 738 - Železný Brod, 

která je umístěna na pozemku pč. 74/1 v k.ú. Železný Brod, dle předložené kupní 

smlouvy mezi Bui Thanh Cong a Vu Van Tinh.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: zdržel se 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 
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Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: zdržel se 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ne 

 

Bylo schváleno v 19:26:14 hod. 

Pro 11, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města pověřuje vedení města, finanční odbor a odbor územního 

plánování a regionálního rozvoje k jednání s majitelem č.p. 738 o možnosti odkupu 

nemovitosti. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 19:29:59 hod. 

Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

Eva Dvořáková: k 1. 8. 2020 končím v MŠ jako ředitelka a odcházím na zasloužený 

odpočinek. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: jak vypadá spálenina pod Čtverečkem? 

 

Mgr. František Lufinka: není to náš pozemek, je to lyžařů.  
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PaedDr. Milada Motlíková: v Panské zahradě byly rozježděné koleje po trávnících. 

 

Mgr. František Lufinka: udělaly to naše TS při práci v Panské zahradě a zároveň to 

po sobě uklidily.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: při cestě ze Šibeňáku na Hrubou Horku si vlastník 

nemovitosti oplotil pozemek, umístil ceduli soukromý pozemek a je arogantní na 

kolemjdoucí. Jak se dostane k tomuto svému pozemku? 

 

Iveta Polejová: cesta vede kus po obecním, má pěší přístup k domu. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: u kostelíku Na Poušti si někdo udělal ohniště. V sobotu 

ve 12 hod. tam bude svatba, proto jsme prostor společně s paní Infeldovou uklidily. 

Žádám městskou policii, aby tam v pátek a v sobotu prováděla kontroly.  

 

Ing. Jiří Novotný: mrzí mě, že nebylo zastupitelstvo města, když to šlo. 

 

Mgr. František Lufinka: máte špatnou informaci. ZM se mohlo konat pouze 

k rozpočtu nebo krizové situaci.  

 

Ing. Jiří Novotný: jak byli rodiče školkových dětí informováni o jejich otevření? Mám 

informaci, že to bylo nedostatečné. 

 

Mgr. František Lufinka: rozhodnutí o otevření škol spadá do kompetence ředitelů. 

Schůzka s řediteli byla a ti požádali rodiče o vyjádření, jaký je zájem. Vše vycházelo 

z porady. Pokud došlo k šumu u MŠ, je to věc ředitelů a ne vedení města. 

 

Eva Dvořáková: komunikovali jsme s rodiči e-mailem a telefonicky. 

 

Ing. Jiří Novotný: informace se k lidem dostávají špatně. Na facebooku běží skupina 

proti znělce rozhlasu. Zda by nešlo vytvořit SMS portál občanů, kteří se k němu 

přihlásí.  

 

Mgr. František Lufinka: rozhlas je součástí krizového systému a je to to jediné co 

funguje, když nejde proud ani SMS. 

Alena Matějková: před rokem jsme zveřejnili tuto nabídku, projevilo zájem zhruba 

jen 10 lidí, kterým SMS posíláme. 

 

Ing. Jiří Novotný: chci upozornit na neřešitelnou situaci, pokud děti dostávají úkoly 

v angličtině a rodiče anglicky neumí. Řešením je online výuka, která na 1. ZŠ 

neprobíhala. Chce to zkusit se školou komunikovat a podpořit, aby online výuka 

fungovala.  
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Mgr. Václav Horáček: je to věc učitele, ale pokud rodič má tento problém, je potřeba 

být aktivní, zavolat do školy a domluvit se. Známkovat se nesmí. 

 

Ing. Jiří Novotný: mrzí mě, že v dodání dezinfekce se upřednostnily větší objekty a 

na menší se zapomnělo. Bylo by vhodné optat se a malým podnikatelům pomoci.  

 

Mgr. František Lufinka: dezinfekci jsme dávali obchodům s potravinami. Základní 

dezinfekci jsme poskytli těm, které jsme měli zmapované, a to v době, kdy ostatní 

obchody byly zavřeny. Distribuovali jsme ji do 15 míst, které měly potraviny.  

 

Mgr. Ivan Mališ: v rámci pravomoci RM rozhodla o pomoci v placení nájemného. 

Podnikatelské subjekty, které fungují v našich prostorách, budou mít odpuštěný 

nájem nebo jeho část. 

 

Ing. Jiří Novotný: na Masarykově ulici jsou obchody, které nejsou v městských 

objektech, osobám samostatně výdělečně činným bychom měli poskytnout 

bezúročnou půjčku, pokud by jejich obchod mohl být ohrožen.  

 

Jana Boučková: tyto osoby by měly být aktivní a o pomoc požádat. Město nemůže 

tipovat, kdo bude půjčku potřebovat. Ve sportovním centru v Semilech, kde mám 

dlouhodobě pronajatou tělocvičnu, jsem požádala o snížení nájmu a odpověděla mi 

ředitelka, že RM Semily rozhodla, že nájem se odpouštět nebude, že mohu zaplatit 

později. Je to o osobní aktivitě a rozhodně nelze říci, že město nekoná.  

 

André Jakubička: pomoc nemusí být jen finanční, ale i psychologická, aby radnice 

ukázala, že má zájem. 

 

Jana Boučková: je to o našem morálním přístupu. Je na nás, zda podpoříme místní 

obchodníky a nakoupíme v krámcích v Železném Brodě nebo zda půjdeme do 

obchodních center. Ale je potřeba vyčkat, třeba bude i druhá vlna a bude potřeba 

větší pomoc. Je to třeba jako s městským plesem, kdy by pro zastupitele měla být 

nepsaná povinnost se plesu zúčastnit, ale kromě vedení tam nikdo z vás nebyl. To je 

také způsob podpory. 

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: nedostal jsem odpověď proč nevyšel zpravodaj? 

 

Mgr. František Lufinka: odpověď byla, zpravodaj má hlavně informace kulturní a 

společenské. I na webu jsme příspěvky ohledně koronaviru aktualizovali během 

jednoho dne, protože situace se měnila každou hodinu a informace ve zpravodaji by 

proto byly neaktuální. 

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: mám 2 otázky na diskusním fóru, na které jsem 

nedostal odpověď.  
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Mgr. Ivan Mališ: odpověděl jsem v sedmi bodech. E-mailem na diskusním fóru 

odpověděl dle vašeho požadavku pan starosta. Na můj e-mail mám vaši odpověď, 

kde žádný další požadavek nemáte. 

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: chybí mi komunikace s městem, proč nebylo 

zveřejněno PDF zpravodaje na webu? 

 

Alena Matějková: v této verzi vydat PDF zpravodaje nešlo. Nebyly hotové 

korektury, zprávy v něm byly neaktuální. 

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: televize RTM je hrazena z veřejných peněz, měla by 

vzniknout redakční rada, která by kontrolovala, aby to nebylo PR starosty a 

místostarosty, ale aby tam mohly zaznít i názory lidí, kteří jsou mimo vedení města. 

Peníze jsou nás všech. 

 

Mgr. Ivan Mališ: toto zpravodajství v RTM není diskusní pořad, jsou to informace o 

Železném Brodě.  

 

Mgr. František Lufinka: televizí je to nastavené tak, že tam není prostor pro 

soukromé projekty 

 

Mgr. Ivan Mališ:  

 k nevydání zpravodaje jsme se rozhodli proto, že informace se neustále 

měnily, stávaly se neaktuálními a pošta by nám zpravodaje nedistribuovala, 

 jarmark je věc, která se nepřipravuje týden dopředu, proto jsme o jeho zrušení 

museli rozhodnout v předstihu, 

 zkusme se doma zamyslet a poslat návrhy, jak by se dalo pomoci 

podnikatelům, 

 9. 4. napsal na facebook pan Lhotský, zda vedení města umí něco jiného, než 

jen dřepět na radnici. S ohledem na pana starostu, který je zbytečně skromný, 

chci říci, že radnice, přestože byla od 16. 3. dle nařízení vlády zamčená, 

konala. Většina starostí ležela právě na panu starostovi, sháněl dezinfekci, 

roušky, zajišťoval rozdělení a rozvoz dezinfekce pro celé ORP. Do toho byl 

6. 4. velký požár v Horské Kamenici, kde se do noci angažoval. Považuji proto 

vyjádření pana Lhotského za falešné a vůči starostovi za ponižující. 

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: navenek to tak působilo. 

 

Mgr. František Lufinka: byla zde velká zásluha děvčat z IKS a hasičů. Rozvezlo se 

3 000 roušek, zapojil se ČČK a neskutečné množství dobrovolníků. Začátek nebyl 

jednoduchý. DPS byla v první linii krizového stavu, podařilo se nám rychle zajistit 

pro ně roušky i dezinfekci. S distribucí dezinfekce pro ORP pomáhali hasiči, kteří ji 

rozváželi. Situace byla hektická a všem, kteří pomáhali, patří poděkování.  
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občan Mašek:  

 chci poděkovat jmenovitě paní Ludmile Fidlerové, která zaštítila distribuci 

roušek a pomoc seniorům. Město zvládlo tuto situaci výborně, 

 bezúročné úvěry podnikatelům už dnes nejsou aktuální, pokud se to bude 

řešit v červnu, je to pasé, 

 odpuštění nájmu je podle mě správné, 

 každá střední firma má newsletter, informuje přihlášené plošně e-mailem. E-

mail má v dnešní době každý, navrhuji k zamyšlení jeho zřízení, 

 mám dotaz, zda je plán, které investice se příští rok nebudou realizovat. 

Daňové příjmy poklesnou o 10 %, zda se s tím pracuje. 

 

Mgr. František Lufinka: jednali jsme o tom s vedoucí ekonomického úseku, situace 

nebude jednoduchá. Zatím je to věštění z křišťálové koule, nikdo to neumí 

odhadnout. Jak se naplní rozpočtové určení daní, budeme vědět až koncem roku.  

 

Jana Boučková: hodně se snažím komunikovat s lidmi e-mailem, ale nemám dobrou 

zkušenost, dlouho bude trvat, než si na to občané zvyknou a naučí se s tím pracovat. 

Nejsou schopni si aktuální informace stáhnout z facebooku a e-mailu. Rozhlas je 

zdrojem informací pro seniory. 

 

Jiří Novotný: je potřeba se tím zabývat a nabídnout lidem různé formy 

informovanosti.  

 

Ing. Jiří Novotný: měli bychom schválit bezúročnou půjčku podnikatelům, 

podnikajícím na území Železného Brodu. Pokud to bude za měsíc, je to pro ně pozdě. 

 

Mgr. František Lufinka: pravidla pro půjčku musí být jasně stanovena a musí se 

probrat s ekonomickým úsekem. Nelze je stanovit spatra.  

 

Radomil Raja: dotace je zajímavá, ale půjčka může znamenat pro podnikatele další 

zátěž, protože se musí vrátit a v současné době není jasné, co bude do budoucna.  

 

Mgr. František Lufinka: s ekonomickým úsekem si sedneme, pokusíme se 

zpracovat, co jsme schopni poskytnout a za jakých podmínek.  

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: přijde mi logičtější odpuštění nájmu než nějaká půjčka. 

 

Ing. Jiří Novotný: měli bychom avizovat, že jsme schopni podnikatelům nabídnout 

pomoc. 

 

Mgr. František Lufinka: do 10. 6. zjistíme možnosti a budeme zastupitele 

informovat. 
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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  21:00 hodin. Termín příštího zasedání 

zastupitelstva města je 29. 6. 2020. 
 

 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

Jiří Linka                     Mgr. Ivan Mališ                Mgr. František Lufinka   

 

Jiří Novotný 

 

 

 

 

 

         

 

 


