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ZZááppiiss  zz  1122..  mmiimmoořřááddnnééhhoo  zzaasseeddáánníí  

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1111..  0066..  22002200  

  

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)    Návratná finanční výpomoc – pořízení RTG kompletu  

3)    Jednorázová finanční podpora pro podnikatele 

4)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

5)    Přehled usnesení 

6)    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, je 

přítomno 14 členů, omluven je pan André Jakubička, zastupitelstvo je schopno 

jednání a usnášení se.  
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Pan starosta přivítal také hosty z Polikliniky s.r.o. pana ředitele Ing. Petra Soudského 

a jednatelku paní Emanuelu Potočovou. 

 

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 

Jakubička André: nepřítomen 

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 15:34:01 hod. 

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

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání a navrhl jeho 

schválení. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva 

města Železný Brod v předloženém znění  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

Jakubička André: nepřítomen 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 
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Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 15:34:41 hod. 

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

 

 

2) Návratná finanční výpomoc – pořízení RTG kompletu 

Předkládá Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu 

 

Mgr. František Lufinka: obrátila se na nás Poliklinika s.r.o. s žádostí o pomoc při 

pořízení nového rentgenového pracoviště, protože od roku 2021 musí rentgenové 

pracoviště splňovat novou podmínku – automatickou expozici času, což stávající 

rentgen nemá, má jen digitalizaci.  

 

Ing. Petr Soudský: požádali jsme město o výpomoc, jelikož jsme nuceni do konce 

roku mít rentgen s automatikou expozičního času. Předkládám přehled oddělení, 

která mají návaznost na rentgen, přičemž v případě, že bychom jej neprovozovali, 

byla by nejvíce ohrožena oddělení ortopedie, chirurgie, rehabilitace, plicní, interny, 

neurologie či ORL. V roce 2019 jsme vykonali 850 tis. bodů, přičemž za 1 bod 

dostáváme 1,1 Kč. K rentgenu je potřeba lékař s náležitou atestací v oboru a 

rentgenové pracoviště musí splňovat normy. Stávající rentgen je z roku 1987 a je to 

skiagrafický komplet s nepřímou digitalizací. Od roku 2021 musí být skiagrafické 

pracoviště vybavené automatickou expozicí času. Bez tohoto zajištění bude odebrána 

licence. Rentgen nevíce indikují pracoviště chirurgie, interny, rehabilitace a plicní 

oddělení. Četnost snímků je do dvaceti denně, výtěžnost rentgenu je nižší než 

v nemocnicích. Řešením je pořízení nového rentgenu s přímou digitalizací, který 

vyjde na 2 mil. Kč a více, druhou možností je adaptace stávajícího pracoviště 

s nepřímou digitalizací, což vychází na 549 tis. Kč, třetí varianta je odkup 

kompletního zařízení z Kliniky CLT Teplice za cenu 550 tis. Kč. Tento přístroj je 

z roku 2015. Všechna tři řešení splňují podmínku roku 2021, přikláníme se ke třetí 

variantě. Výhodou odkupu rentgenu z kliniky v Teplicích je cena, jejíž součástí je 

montáž nového i demontáž stávajícího přístroje, servis a provozování, jelikož se 

jedná o standardní přístroj a nejsou nutné žádné další úpravy pracoviště ani obsluhy. 

Tento rentgen má malé množství provedených snímků. Nejsme jedinými zájemci o 

tento přístroj, pokud bude dnes žádost schválena, je připravena smlouva a přislíbena 

montáž na konci července 2020. Pokud smlouva nebude do neděle podepsána, pak 

přichází do hry další hráč.  

 

Jan Tempel: je známo, zda se během času neobjeví další úprava technických 

požadavků? 

 

Ing. Petr Soudský: takovou informaci nemám. 
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PaedDr. Milada Motlíková: chci pochválit polikliniku za to, jak funguje. Zajímá mě, 

zda jste si už něco našetřili, zda jste počítali s tím, že budete potřebovat peníze na 

rentgen nebo zda jste pouze přišli žádat město? 

 

Ing. Petr Soudský: jsme placeni od výkonu, přestože jsme jeli naplno, za duben se 

výkony snížily o 40 %, což urychlilo žádost.   

 

PaedDr. Milada Motlíková: i město je na tom finančně špatně, zaráží mě lhůta 

splatnosti 15 let. 

 

Mgr. František Lufinka: jedná se o bezúročnou půjčku, v případě ukončení činnosti 

je ve smlouvě ošetřeno splacení v plném rozsahu.  

 

Ing. Miloslav Louma: zjišťovala si Poliklinika možnost půjčky u jiného subjektu? 

 

Ing. Petr Soudský: ne 

 

Mgr. František Lufinka: první návrh byl, aby rentgen koupilo město, což jsme 

odmítli a navrhli jsme variantu půjčky. Rentgen je z 95 % využíván našimi občany 

nebo obyvateli našeho ORP.  

 

Ing. Miloslav Louma: je to přímá podpora podnikatelského subjektu. Hledám 

důvod, proč je podpořit. To by mohla např. firma Novotný dát požadavek na koupi 

nového auta. Souhlasím s paní Motlíkovou.  

 

MUDr. Irena Lufinková: rentgen je pro diagnostiku velmi důležitý. Nedá se srovnat 

koupě rentgenu s autem pro autoškoly. Vím jak těžké je obnovovat zdravotnické 

přístroje. Ing. Koutský, který přístroj doporučil, je pro mě zárukou, jelikož jsem s ním 

dlouhá léta spolupracovala a nic špatného by nedoporučil. Važme si toho, že 

poliklinika má zastoupení v mnoha oborech, protože jet se zlomenou nohou na 

rentgen do Jablonce a tam čekat, by jistě nikdo z nás nechtěl.  

 

Mgr. Václav Horáček: nebudeme-li takové prvky obnovovat, poliklinika půjde 

s úrovní dolů, lidé budou muset jezdit jinam a už se sem nevrátí.  

 

Mgr. František Lufinka: uvědomme si, že pouze někteří lékaři jsou kmenovými 

zaměstnanci, ale ostatní odejdou.  

 

Akad. mal. Zdeněk Lhotský: můžeme vůbec peníze půjčit? 

 

Mgr. Josef Haas: půjčku poskytnout můžeme, nemůžeme ji úročit. 
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Mgr. Ivan Mališ: město má v zákoně o obcích stanoveno, že musí pečovat o 

všestranný rozvoj svého území, uspokojovat potřeby svých občanů a dbát na 

ochranu jejich zdraví.  

 

Jan Tempel: jak únosná by byla splátka návratnosti na 10 let? 

 

Ing. Petr Soudský: v současné situaci je pro nás výhodnější co nejnižší splátka. 

 

Ing. Jiří Novotný: nemůže za třeba 2 roky dojít ke změně zákona? 

 

Ing. Petr Soudský: Ing. Koutský je tvůrce zákona, pokud by nějaká změna měla 

nastat, věděl by to a přístroj by nám nedoporučil. Rentgen zatím nikdo nenahradil.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: zvažme, zda nepřijdou ostatní lékaři také s požadavkem 

na půjčku pro svoji činnost a zda jsme schopni jim vyhovět. Aby to nebylo porušení 

hospodářské soutěže.  

 

MUDr. Irena Lufinková: rentgen je tu pro všechny lékaře, kteří v Brodě působí, 

nejen pro lékaře polikliniky.  

 

Jiří Novotný: tento rentgen je starý 6 let, je předpoklad, že ještě 20 let vydrží? 

 

Ing. Petr Soudský: rentgenka je bez problémů, nářadí také vydrží spoustu let a to je 

jádro přístroje.  

 

Jiří Novotný: rentgen nekupujeme, ale pouze na něj půjčujeme peníze. Je to forma 

služby pro občany a nám to za to stojí.  

 

Radomil Raja: uvědomme si, že řešíme něco, co slouží nám všem a hlavně našim 

spoluobčanům. Buďme vděčni, že poliklinika tady funguje a všichni ji chválí. 

Předložené vypracování žádosti je na výborné úrovni, velmi průhledné a pro 

každého srozumitelné.  

 

Ing. Jiří Novotný: mám problém s 15 roky, 10ti letá lhůta je až až, během doby může 

přijít nová technologie.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: navrhuji schválit půjčku na 10 let. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 

550 000 Kč na 10 let společnosti Poliklinika Železný Brod, společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.), IČO 49098306, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 2852/16, PSČ 

130 00 na pořízení RTG kompletu spol. FOMEI a.s. FOMEI COVATOR s elevačním 

stolem, sloupovým držákem rentgenky, vertigrafem a generátorem CPI CMP 200 
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40kW včetně AEC a DAP metru a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné 

výpomoci. 
 

Mgr. František Lufinka: zdržel se 

Mgr. Ivan Mališ: zdržel se 

Eva Dvořáková: zdržel se 

Mgr. Václav Horáček: zdržel se 

Jiří Novotný st: ano 

Jana Boučková: zdržel se 

Jakubička André: nepřítomen 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ne 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: zdržel se 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný ml.: ano 

Radomil Raja: ne 

Jan Tempel: ano 
 

Nebylo schváleno v 16:18:12 hod. 

Pro 6, proti 2, zdrželi se 6, nehlasovali 0, nepřítomní 1 

 

Zastupitelé hlasovali o původním návrhu půjčky na 15 let 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 

550 000 Kč na 15 let společnosti Poliklinika Železný Brod, společnost s ručením 

omezeným (s.r.o.), IČO 49098306, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Jeseniova 2852/16, PSČ 

13000 na pořízení RTG kompletu spol. FOMEI a.s. FOMEI COVATOR s elevačním 

stolem, sloupovým držákem rentgenky, vertigrafem a generátorem CPI CMP 200 

40kW včetně AEC a DAP metru a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné 

výpomoci. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný st.: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

akad. mal. Zdeněk Lhotský: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: zdržel se 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 
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Ing. Jiří Novotný ml.: zdržel se 

Radomil Raja: ano 

Jan Tempel: ano 

 

Bylo schváleno v 16:18:48 hod. 

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

 

 

3) Jednorázová finanční podpora pro podnikatele 

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

 

Ing. František Lufinka: na květnovém zastupitelstvu padl návrh podpořit 

podnikatele, proto jsme zjišťovali, kolik jich na území města máme. V současné době 

je zaregistrováno 1 094 podnikatelů, což by znamenalo při podpoře 10 tisíc korun 

zásah do rozpočtu města přes 10 mil. Kč. Při podpoře podnikatelů, kteří zde mají 

provozovnu, bychom se dostali přes 3 mil. Kč. Dle rozhodnutí vlády o 

kompenzačním balíčku došlo ke snížení daňového příjmu města na 1 100 Kč na 

obyvatele, což činí celkem 6,6 mil. Kč a z těchto peněz jsou částečně financovány 

podpory podnikatelů. Daňové plnění rozpočtu je nižší než v loňském roce, za měsíc 

květen jsme 36 % pod příjmem. Při střízlivých odhadech je předpoklad, že celkem 

bude rozpočet města v daňových příjmech o 20 mil. Kč nižší. Je ve hře, že nám peníze 

vrátí, ale pokud to půjde standardním postupem ve sněmovně, bude to nejdříve 

v listopadu. Situaci jsme řešili v hospodářské komisi, město se už kompenzačním 

balíčkem podílí na podpoře podnikatelů.  

 

Ing. Jiří Novotný: obec Frýdlant už v dubnu dělala zastupitelstvo, na kterém řešili 

podporu podnikatelů. 

 

Mgr. František Lufinka: řešili to v rámci nouzového zákona.  

 

Ing. Jiří Novotný: chtěl jsem půjčku a podpořit podnikatele, aby neskončili. Obešel 

jsem obchody a z dvanácti prodejen na Masarykově ulici by 4 půjčku uvítaly. Je to 

podpora, kterou nyní neděláme a výsledkem je, že nepodporujeme místní obchody.  

 

Mgr. František Lufinka: odpuštěním nájmu podporujeme místní podnikatele, kteří 

mají provozovnu v městských objektech.  

 

Ing. Jiří Novotný: ale nájem platí i podnikatelé, kteří nejsou v městských objektech 

nebo ti, kteří jsou ve svém a platí hypotéku.  

 

Jana Boučková: kdo z nich přišel na město, neevidujeme žádnou žádost o podporu 

ze strany podnikatelů. Nesrovnávejme to s půjčkou na rentgen, který není pro 

jednoho podnikatele, ale je pro všechny. Pokud někdo podniká, musí mít finanční 

rezervu. 
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Ing. Jiří Novotný: pokud obchody zavřou, už neotevřou. 

 

Jiří Linka: mám práci na 2 měsíce, 10 tis. Kč jako dotace je na půl výplaty. Půjčka  

10 – 20 tis. Kč vyřeší výplatu jednoho zaměstnance, ale nic víc, nijak mi to nepomůže. 

 

MUDr. Irena Lufinková: pokud si podnikatel už teď neudělal rezervu ani 10 tis. Kč, 

jak to bude splácet? 

 

Mgr. František Lufinka: podstatné je, kolik lidí u těchto podnikatelů nakoupí, to je 

podpora. 

 

Mgr. Ivan Mališ: pokud nám stát vezme peníze z rozpočtu a rozdělí je podnikatelům 

v rámci kompenzací, tak to není podpora? Je to podpora i našich podnikatelů, i když 

nepřímá. 

 

Ing. Miloslav Louma: pokud se najde podnikatel, který řekne, když dostanu 100 tis. 

Kč bezúročnou půjčku, přežil bych to, bez ní ne, navrhuji vyčlenit třeba 2 mil. Kč a 

vyhlásit možnost poskytnutí půjčky na základě žádosti.  

 

Mgr. František Lufinka: které obchody z oněch 12 oslovených projevily o půjčku 

zájem? 

 

Ing. Jiří Novotný: potraviny Kozlovská, ČIPRO, Textil Novotná a kuřecí svět. 

 

Mgr. František Lufinka: kde je garance, že půjčku splatí? Stát nabízí daňové úlevy a 

půjčky, které mají také nízký úrok. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: proč nezřídit fond jako je fond rozvoje bydlení, který tu 

je už 15 let a zájem o něj je velmi nízký. Zkusme zřídit fond, třeba se nikdo ani 

nepřihlásí. 

 

Mgr. Ivan Mališ: od ČIPRO i pana Brožka bereme ochranné pomůcky, od paní 

Kozlovské objednáváme balíčky pro SPOZ již několik let, proto i toto je podpora od 

města. Bavme se také o tom, zda si firmy pomáhají navzájem a nakupují mezi sebou.  

 

Ing. Jiří Novotný: máme fond zlepšení úrovně bydlení, ale to nám neřeší 

podnikatele. 

 

Mgr. Ivan Mališ: zřiďme fond, ale řekněme, z jaké položky z rozpočtu do něj 

převedeme peníze. 

 

Ing. Jiří Novotný: z fondu zlepšení úrovně bydlení, ten se nevyužívá. 
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Ing. Miloslav Louma: kolik peněz je v tomto fondu? 

 

Věra Sochorová: 3 mil. Kč. 

 

Ing. Miloslav Louma: navrhuji 2 mil. Kč převést. 

 

Jan Tempel: byla ponížena příjmová částka rozpočtu. Snížíme kvůli tomu nějakou 

akci?  

 

Mgr. František Lufinka: počítá se s poklesem 20%, o 20 mil. Kč v celém rozpočtu. 

Omezili jsme už některé akce, např. komunikace Bzí byla naceněna na 5,5 mil. Kč, ale 

uděláme jen malý a velký okruh za 2,9 mil. Kč. Budeme muset omezit víc akcí, 

uvidíme, jak se vyvine červen, do jakých akcí půjdeme a kde to nebude možné.  

 

Mgr. Ivan Mališ: Jablonec zrušil fond bydlení, aby ho kompletně převedl do investic 

města, tuším, že se jednalo asi o 18 mil. Kč. Značná část obcí upustila od podpory 

podnikatelů do doby, dokud se příjmy obcí nevyjasní. 

 

Jan Tempel: investice v Jablonci jsou také investice pro podnikatele. 

 

Mgr. František Lufinka: navrhuji oslovit občany, zda mají zájem čerpat půjčky 

z fondu zlepšení úrovně bydlení a případně je převést do investic a realizovat 

plánované akce. 

 

Mgr. Ivan Mališ: snaha radnice je, podporovat místní podnikatele. Většinou zakázek 

se snažíme oslovovat místní firmy nebo alespoň z našeho ORP.  

 

Ing. Jiří Novotný: navrhuji vzít peníze z fondu bydlení, který nikdo nevyužívá a 

převést je do nového fondu a nabídnout podnikatelům jako bezúročnou půjčku.  

 

Jiří Linka: zajímalo by mě, kolik lidí by se na podmínky půjčky přišlo zeptat. Pokud 

někdo chce peníze, musí se o to zajímat. 

 

Mgr. František Lufinka: max. výše půjčky ve fondu je 400 tis. Kč, je však potřeba 

záruka.  

 

Věra Sochorová: fond můžeme vytvořit, ale musíme mu dát regule a požadovat 

záruky. Mám strach, jak to v případě nesplácení budeme vymáhat.  

 

Jan Tempel: doporučuji to vyřešit na příštím ZM. 

 

Ing. Miloslav Louma: nešlo by mít 1 fond a čerpat z něj na 2 účely? 
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Mgr. Ivan Mališ: musíme to projednat s paní Sochorovu a vytvořit program podle 

zák. 250. Navrhněte částku a další technické věci probereme na příštím ZM. Pokud 

bude dotace poskytnuta jako program, musí záměr 30 dnů viset.  

 

Věra Sochorová: z fondu zlepšení úrovně bydlení můžeme udělat program, ale 

v zastupitelstvu je potřeba schválit podmínky fondu a výši čerpání.  

 

Ing. Jiří Novotný: navrhuji to schválit dnes. 

 

Jan Tempel: dnes nikdo nemá kapacity to vymyslet z patra. Další zasedání ZM je 

29. 6., tj. za 18 dní, kdy bychom mohli přijít už s připraveným programem a o něm 

hlasovat. 

 

Mgr. František Lufinka: hlavní podmínkou je ručitel, protože půjčky budou 

poskytovány podnikatelům, kteří jsou ve finančních problémech.  

 

Ing. Miloslav Louma: navrhuji schválit, že úkolujeme vedení města připravit 

pravidla pro poskytování půjčky a zítra zveřejnit občanům informaci, že se to chystá.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 Schvaluje 

rozšíření použití Fondu rozvoje bydlení na poskytnutí návratné finanční 

výpomoci místním podnikatelům v celkové alokaci maximálně do výše fondu.  

 Ukládá 

vedení města připravit pravidla pro poskytování návratné finanční výpomoci.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: zdržel se 

Jakubička André: nepřítomen 

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 
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Bylo schváleno v 17:22:02 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 1 

 

Mgr. František Lufinka: je nutné projednat ještě druhou část navrhovaného 

usnesení, kterým je odpuštění nájemného v městských objektech. Dle informací 

víme, že 90 % obcí odpustí nájemné za březen – květen. O odpuštění rozhoduje RM, 

chceme odpustit nájem za 3 měsíce na základě žádosti. Odpuštění projednáme i na 

RM, pokud částka přesáhne 20 tis. Kč, dáme zastupitelům informaci, kterých 

podnikatelů se to týkalo.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 Souhlasí 

s odpuštěním nájemného nebo jeho části pro podnikatele podnikajících v 

městských objektech za měsíce březen, duben a květen 2020.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

Jakubička André: nepřítomen 

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 17:26:09 hod. 

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

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

Jan Tempel: proč visela na radnici ruská vlajka místo sovětské? 

 

Mgr. Ivan Mališ: protože Rusko je nástupnický stát. Sovětská vlajka už neexistuje. 
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Jan Tempel: popřeli jste tradice historie, kdy se vyvěšují vlajky. Vždy se vyvěšovala 

sovětská. Upírat zásluhy Sovětského svazu za osvobození se nedá. 

 

Mgr. Ivan Mališ: to bychom kromě ruské museli vyvěsit vlajky dalších 14 

nástupnických zemí Sovětského svazu. Je zajímavé, že jste si nevšimli, že v minulých 

letech chyběla vlajka francouzská, což jsme museli napravit.  

 

Jan Tempel: kde končí obytná zóna Na Vápence? 

 

Ing. Jiří Novotný: konec je za školkou. 

 

Jan Tempel: kontejnery Na Vápence překáží ve výhledu při výjezdu aut. Nešlo by je 

přesunout na druhou stranu? 

 

Mgr. František Lufinka: do budoucna bude potřeba udělat opěrnou zeď, je to 

připravené. Situace se probírala na hospodářské komisi, je potřeba to řešit.  

 

Jan Tempel: termín jarmareční komise je pouze jeden, ale mohl by se klidně vyhlásit 

ještě další. Veřejnost se o tom v dostatečné míře nedozví, proto navrhuji udělat 2 

schůzky. 

 

Mgr. František Lufinka: paní Matějková chce výsledek schůzky nechat schválit na 

ZM, které bude 29. 6. 2020, proto je stanoven tento termín.  

 

Jana Boučková: spolky o termínu vědí, dvěma schůzkami by vznikl chaos, pokud se 

skupina na něčem domluví, mělo by se to respektovat. 

 

Mgr. František Lufinka: necháme pouze jedno kolo, veřejnost budeme ještě 

informovat, pokud bude potřeba, vyhlásíme druhé kolo.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: na Koberovské vyřezávaly nálety, jsou tam nebezpečná 

místa, nešlo by tam doplnit svodidla? 

 

Mgr. František Lufinka: řešilo se to už před třemi roky, Krajská správa silnic to 

nepovažuje za nebezpečné místo. Můžeme udělat dotaz.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: parčík v Železné je krásně udělaný, je tam perková 

cesta, ale je to zaplevelené, což je škoda. 

 

Mgr. František Lufinka: prodlužovalo se tam veřejné osvětlení, stavebně je to 

hotové, teď by mělo dojít k finálnímu dočištění. 
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Jiří Linka: v pondělí zasedala sportovní komise a řešila žádosti o dotace, některé se 

postoupily radě a některé budou předány ke schválení zastupitelstvu. Tímto se 

omlouvám z příštího konání ZM, nebudu přítomen. 

 

občan: na webovém portálu hlášení chyb jsou špatně označeny závady, které jsou již 

vyřešeny. 

 

Mgr. František Lufinka: prověříme to. Řadu věcí dělaly TS, ale nenahlásily, že je to 

hotové, vyzvu je k nápravě. 

 

Jana Boučková: Avantýra by měla zájem si otevřít pojízdnou kavárnu na koupališti.  

 

Mgr. František Lufinka: s panem Vojtíškem budeme mít jednání v pondělí a 

rozhodne se, zda bude občerstvení na koupališti i nadále provozovat. Smlouvu má 

sepsanou na 4 roky. Bez toboganu se tam 2 provozovatelé občerstvení neuživí, pouze 

jedno místo je připojené na vodu.  

 

Jana Boučková: chceme koupaliště zatraktivnit, připravujeme nové akce, jako je 

koupání před ranním provozem a noční plavání. Spolek Andílek zde chce 

provozovat dílničky. 

 

Občan: chodník za Normou by se měl označit, s kočárkem se tam neprojede. 

 

 

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  17:55 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 


