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ZZááppiiss  zzee  1177..  zzaasseeddáánníí    
ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  88..  22..  22002211  
  

Z důvodu vládou nařízeného nouzového stavu probíhalo zasedání ZM distančně 
formou videokonference.  
  
P ř í t o m n i : Eva Dvořáková 
   Mgr. Václav Horáček 
   André Jakubička 
   Jiří Linka 
   Ing. Miloslav Louma 

MUDr. Irena Lufinková 
Mgr. Ivan Mališ 
Ing. Jan Mašek 
PaedDr. Milada Motlíková  
Ing. Jiří Novotný 
Jiří Novotný 
Radomil Raja 
Cyril Vacek 

 
O m l u v e n i: Mgr. František Lufinka  

Jana Boučková 
 
 

Program :    
1)    Zahájení 
2)    Složení slibu nového člena zastupitelstva města 
3)    Kontrola plnění usnesení      
4)    Organizační záležitosti     
4.1)   Kontrolní výbor 
4.2)   Zpráva finančního odboru k rozpočtu na rok 2021 
4.3)   Návrh rozpočtu na rok 2021 
4.4)   Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 - 2023 
4.5)   Obecně závazná vyhláška města Železný Brod o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky a lampionů štěstí 
5)    Nemovitosti 
5.1)   Kupní smlouva – komunikace Horská Kamenice 
5.2)   Nabídka k odkoupení pozemku v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 
6)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 
7)    Přehled usnesení 
8)    Závěr   
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1) Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva města řídil místostarosta pan Mgr. Ivan Mališ a zahájil jej 
přivítáním zúčastněných zastupitelů. Pan místostarosta konstatoval, že je přítomno 
12 zastupitelů, omluveni jsou paní Jana Boučková a pan starosta Mgr. František 
Lufinka, pan Mgr. Václav Horáček se připojí později. Zastupitelstvo je schopno 
jednání a usnášení se.  
 
Pan místostarosta vyzval ověřovatele minulého zápisu k podání zprávy, zda neměli 
k zápisu připomínky. Paní MUDr. Irena Lufinková konstatovala, že zápis byl 
v pořádku.  
 
Pan místostarosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání pana Jiřího Linku a 
pana Ing. Jiřího Novotného. 
 

Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: zdržel se 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 16:40:55 hod. 
Pro 11, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 3 
 
Pan místostarosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání a navrhl jeho 
schválení. 
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Železný 
Brod v předloženém znění  
 

Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
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Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 16:44:23 hod. 
Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 
 
 
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva města        
Předkládá tajemník městského úřadu Mgr. Josef Haas 
 
Mgr. Ivan Mališ: dne 14. 12. 2020 doručil pan Jan Tempel rezignaci na členství 
v zastupitelstvu města Železný Brod. V rezignačním dopise uvádí, že se mandátu 
vzdává k 31. 12. 2020, podle metodiky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV 
je však rozhodující datum doručení a od tohoto data nastupuje na uvolněné místo 
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany, což je pan Cyril Vacek. Vyzývám 
tedy pana Vacka, aby složení slibu potvrdil po jeho přečtení pronesením slova 
„slibuji“.  
 
Pan Vacek složil slib.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města 
pana Cyrila Vacka podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: 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 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 16:50:28 hod. 
Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 
 
 
3) Kontrola plnění usnesení z 16. zasedání zastupitelstva města       
 
Kontrolu plnění usnesení z 16. 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 16. zasedání 
Zastupitelstva města Železný Brod. 
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 16:51:10 hod. 
Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 
 
 
4) Organizační záležitosti 
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4.1) Kontrolní výbor 
Předkládá tajemník městského úřadu Mgr. Josef Haas 
 
Mgr. Ivan Mališ: doručením rezignace pana Tempela na členství zastupitele města 
skončila i jeho funkce v kontrolním výboru. Své funkce v kontrolním výboru se na 
zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2020 vzdal také pan zastupitel André 
Jakubička. Pan Tempel požádal o další působení v kontrolním výboru jako člen a na 
pozici předsedy navrhl Ing. Jana Maška. Ze zákona musí předsedou kontrolního 
výboru být zastupitel, členové mohou být občané. Protože pan Jakubička nepodal 
oznámení o ukončení funkce člena kontrolního výboru písemně, žádám jej, aby svou 
rezignaci potvrdil alespoň ústně před členy zastupitelstva.  
 
André Jakubička: potvrzuji rezignaci na členství v kontrolním výboru 
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 
zákona o obcích předsedu kontrolního výboru Ing. Jana Maška a člena kontrolního 
výboru pana Jana Tempela.  
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: nehlasoval 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 16:53:10 hod. 
Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 1, nepřítomní 3 
 
 
4.2) Zpráva finančního výboru k rozpočtu na rok 2021 
Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 
 
Ing. Miloslav Louma: rozpočet je podobně jako v minulých letech schodkový, kdy 
příjmy jsou nižší, což souvisí s nižší výkonností národního hospodářství. Výdaje jsou 
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navrženy ve výši 215 557 tis. Kč a předpokládané příjmy 169,5 mil. Kč. Musí být tedy 
posíleny o zapojení vlastních finančních prostředků ve výši 46 057 tis. Kč, což je 
vlastní financování. Město má finanční prostředky k navrženému financování a 
rozpočet pro rok 2021 je tedy ufinancovatelný. 
Ve zprávě jsou vypsány konkrétní investiční akce, u nichž se počítá s dotacemi, tudíž 
by se značné prostředky do rozpočtu měly vrátit, ale nyní nemohou být do rozpočtu 
zahrnuty. Pouze 2 akce, a to opravy povrchů a veřejné osvětlení v Trávníkách, budou 
s největší pravděpodobností bez dotace.  
Za finanční výbor máme pouze 2 připomínky: 

1) Financování rekonstrukce ZUŠ považujeme za důležitou, a vzhledem 
k havarijnímu stavu objektu, bezodkladnou akci. Proto by měla být uvedena 
ve střednědobém výhledu rozpočtu. 

2) Ponížení příspěvků pro sportovní organizace, kulturní a společenskou činnost 
jsou výrazně kráceny. Doporučujeme, aby v případě uvolnění omezení či 
odůvodněných požadavků organizací byly tyto prostředky dodatečně 
navýšeny a v dalších letech by se měly vrátit minimálně k původní výši, aby 
nedocházelo k utlumení činnosti či ubývání akcí.  

 
Mgr. Ivan Mališ: u ZUŠ se letos předpokládá vyprojektování, ale územní povolení a 
stavební povolení nestihneme. Pokud se zadaří zahájit práce v roce 2022, není 
problém peníze na ZUŠ uvolnit. Uvidíme, jaká bude rezerva v roce 2021.  
 
Mgr. Martin Řehák: v letošním roce máme vyčleněny 2 mil. Kč na projektovou 
dokumentaci, když všechno půjde dobře, budeme mít stavební povolení v roce 2022. 
Akce bude hodně finančně náročná, chtěli bychom zažádat o dotaci, reálný je rok 
2023.  
 
Mgr. Ivan Mališ: v dotačních titulech jsme ponížili fond sportovní a kulturně 
společenský. V sociální oblasti k ponížení nedošlo, jelikož se stále více úkolů přenáší 
z úrovně republikové na obce. Dotace na činnost sportovním organizacím byly 
poníženy na 1,5 mil. Kč oproti loňským 1,9 mil. Kč. Dotace na kulturní a kulturně 
společenskou činnost byla ponížena z 800 tis. Kč na 500 tis. Kč. U kultury loni 
nedošlo k dočerpání dotací a dokonce jsme schvalovali převod z fondu sportovního 
do fondu kulturně společenského. Spolky letos ušetří minimálně na provozních 
nákladech. Pokud by byl nárůst činnosti či akcí větší, mohli bychom se bavit o 
rozpočtových změnách.  
 
Ing. Miloslav Louma: chtěl bych, aby ZUŠ byla zahrnuta do střednědobého 
rozpočtu. 
 
Věra Sochorová: střednědobý výhled je možné kdykoli upravovat podle aktuálního 
stavu. Příští rok se v něm ZUŠ již objeví a střednědobý výhled můžeme zrevidovat 
už i v polovině roku.  
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Ing. Miloslav Louma: jde o to, aby se nerealizovaly akce odkladné, ale upřednostnily 
ty, které preferujeme. 
 
PaedDr. Milada Motlíková: když se připravovala studie na ZUŠ v objektu Domova 
mládeže, podíleli jsme se finančně na studii s Krajem. 
 
Mgr. Ivan Mališ: bylo to půl na půl, zaplatili jsme kolem 1,5 mil. Kč. Kraj s vrácením 
těchto peněz nepočítá. Pan starosta požadavek na tyto peníze na Kraji již avizoval, 
ale Kraj nám zatím tento podíl nevrátil. Pan starosta má v úmyslu oslovit hejtmana, 
aby nám jako kompenzaci přispěl na povrchy v Trávníkách.  
 
Ing. Miloslav Louma: nemělo by to být zapomenuto a měli bychom požadovat 
vrácení těchto peněz.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: na površích se slíbily finančně podílet i ostatní 
společnosti, jako např. ČEZ nebo vodáci.  
 
Mgr. Martin Řehák: nikdy nezaznělo, že se na financování povrchu bude podílet 
někdo jiný. Od začátku byla dohoda s ČEZ, že oni udělají své práce v zemi a 
následně po nich my provedeme rekonstrukci povrchů.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se připojil Mgr. Václav Horáček, počet zastupitelů je 13. 
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 27. 1. 2021.  
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: ano 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 17:15:24 hod. 
Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 



 
8 

 

 
4.3) Návrh rozpočtu na rok 2021 
Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 
 
Mgr. Ivan Mališ: rozpočet na rok 2021 počítá s nižšími příjmy než výdaji, je 
schodkový a bude dorovnán financemi, které zůstaly na běžném účtu. Rozpočet 
počítá s příjmy ve výši 169 500 tis. Kč, s výdaji 215 557 tis. Kč a schodek činí 46 057 
tis. Kč. Od předsedy finančního výboru jste obdrželi informace o nejdůležitějších 
investičních akcích, včetně toho, zda na ně bude čerpána dotace. Rozpočet se tvořil 
složitě. Rádi bychom čerpali dotace i na další akce, ale je nové dotační období 2021 – 
2027 a ČR nemá posvěcené z EU, že tyto programy mohou být vyhlášeny tak, jak 
jsou. Proto je možné, že budou moci být čerpány až od druhé poloviny roku. 
Nevíme, co nás čeká do budoucna.  
 
Jiří Linka: v rozpočtu je částka 10 800 tis. Kč na rekonstrukci šaten v sokolovně, co to 
obsahuje? 
 
Mgr. Martin Řehák: vyčleněné výdaje jsou na přebudování šaten v suterénu 
sokolovny. Je to jedna z částí, na kterou jsme podali žádost o dotaci.  
 
Ing. Jiří Novotný: v rozpočtu je 10 800 tis. Kč, ale v důvodové zprávě je na 
modernizaci sportovního areálu 14 601 tis. Kč. Znamená to, že dopadla dotace? 
 
Mgr. Martin Řehák: byla podána jedna žádost o dotaci ve výši 24 mil. Kč, přičemž 10 
mil. Kč je na šatny a 14 mil. Kč na hřiště. Musíme vysoutěžit dodavatele na šatny a 
hřiště, poslat to na Ministerstvo pro místní rozvoj a poté oni poskytnou dotaci. Celá 
akce musí být zkolaudována do konce roku 2022. Je tam průběžné financování, letos 
počítáme se šatnami a příští rok s hřištěm.  
 
Ing. Jiří Novotný: proč se to nedělá obráceně? 
 
Mgr. Martin Řehák: šatny jsou stavebně povolené a je na ně finální rozpočet. Na 
hřiště budeme teprve dělat finanční projekt. Žádost šla na tu část, která už byla 
připravena.  
 
Mgr. Václav Horáček: 10 mil. Kč na šatny mi přijde hodně. Chtěl bych obdržet 
podrobný rozpočet. 
 
Mgr. Martin Řehák: částka vychází z oceněného výkazu výměr, je zde např. nová 
vzduchotechnika. Položkový výkaz pošlu, po odsoutěžení může být cena nižší.  
 
Mgr. Ivan Mališ: je to rozsáhlý areál, proto je i cena vyšší vzhledem k objemu prací. 
 
Ing. Jiří Novotný: je možné to realizovat oboje? 
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Mgr. Martin Řehák: pokud budou finance a splněné podmínky a budeme mít 
vysoutěženo, může se začít.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: co je kulturní kancelář, na níž je vyčleněných 800 tis. 
Kč.? 
 
Mgr. Ivan Mališ: je to částka na provoz IKS včetně galerie a akcí, které mají 
naplánované. Je v tom počítáno i s jarmarkem.  
 
PaedDr. Milada Motlíková:  

1. chci se zeptat, zda v areálu za Exathermem probíhá výsadba zeleně, umístění 
laviček a stavba přístřešku v souladu s projektem architekta, 

2. mají se měnit oboje dveře jak na radnici, tak na budově B, 
3. počítá se s prořezáním prunusů před sokolovnou? 

 
Mgr. Martin Řehák:  

1. ano, projekt architekta Vavřína jsme dali do žádosti o dotaci, 
2. vstupní dveře na budovách radnice se nebudou měnit, pouze repasovat, 
3. s prořezem stromů se počítá. 

 
Mgr. Ivan Mališ: je zpracován přehled zeleně ve městě a odborné dendrologické 
firmy daly vyjádření k postupu prací. 
 
Cyril Vacek: v rozpočtu je 100 tis. Kč na nové plátno v kině. Zda se neuvažuje pouze 
o provedení opravy plátna nebo o požadování náhrady od firmy, která ho zničila. 
 
Mgr. Martin Řehák: toto plátno je už starší a nyní už se problém řeší jinak. Návrh na 
nové plátno, které odpovídá současným požadavkům, nám dělá odborná firma.  
 
Ing. Jiří Novotný: u Greenway Jizera jsem nenašel žádnou částku na cyklostezku. 
 
Mgr. Martin Řehák: počítá se s tím, že se žádosti o dotaci budou podávat v roce 
2022, do té doby musí být vydáno stavební povolení s právní mocí. Spěcháme, 
abychom to stihli. V rozpočtu máme peníze na projektovou dokumentaci a poplatek 
Českým drahám, od všech vlastníků pozemků máme souhlas, že můžeme akci 
realizovat, finančně řešit se to bude až po realizaci. 
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 
rozpočet města na rok 2021. 
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 Schvaluje 
závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu 
"Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2021". 

Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: ano 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 17:46:31 hod. 
Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
 
 
4.4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtou na roky 2022 - 2023 
Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 
 
Mgr. Ivan Mališ: střednědobý výhled rozpočtu musí být schvalován zastupitelstvem 
a zveřejněn na úřední desce.  Je to odhad příjmů a výdajů na následující dva roky a 
bude průběžně aktualizován, aby se co nejvíc přiblížil skutečnosti.  
 
Mgr. Václav Horáček: v závěru finanční zprávy auditu musí být výhled rozpočtu na 
následující roky uveden, ale smysl to nemá žádný.  
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 
- 2023.  
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: ano 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
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Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 17:51:11 hod. 
Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
 
 
4.5) Obecně závazná vyhláška města Železný Brod o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky a lampionů štěstí 
Předkládá tajemník městského úřadu Mgr. Josef Haas 
 
Mgr. Ivan Mališ: návrh vyhlášky podal odstoupený zastupitel pan Tempel, který se 
na dnešní jednání nemohl dostavit, proto podá zprávu pan Vacek.  
 
Cyril Vacek: vyhláška je obdobou té, kterou zavedli např. v Jablonci. Je to funkční 
dokument. OZV byla schválena i Ministerstvem vnitra, ale se všemi jejich názory se 
neztotožňujeme. Tvrzení, že je nízká vymahatelnost, není validní. Funkce vyhlášky 
může ukázat smýšlení města. Nejedná se pouze o restrikci, jedná se o lidskou 
činnost, která je nebezpečná pro přírodu a zvířata. O výjimce na ohňostroje chceme 
do budoucna diskutovat, zda to není důstojná oslava osvobození, zda ji nenahradit 
modernějšími způsoby jako je např. videomapping nebo laserová show.  
 
Ing. Jan Mašek: město by mělo jít příkladem, pokud to schválíme, působí to směšně, 
pokud to zdůvodníme environmentálním hlediskem. K vyhlášce mám dvě 
připomínky, obě se týkají výjimek: 

1) zda nevynechat požadavek, aby žadatel o výjimku dal návrh opatření 
k dodržování bezpečnosti a pořádku, 

2) byl bych rád, aby se připravil formulář k žádosti o výjimku, který by ulehčil 
občanovi a zbavil ho byrokracie. 

 
Mgr. Václav Horáček: s OZV souhlasím, ale co se týče ohňostroje k osvobození, 
neberme tradice ani těm starším. Nedomnívám se, že by to někomu uškodilo. 
Ponechme alespoň některé tradice. 
 
PaedDr. Milada Motlíková: nevím co je kategorie F1. Vloni díky koronaviru 
ohňostroj nebyl a nic se nestalo. Já bych ho vypustila.  
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Ing. Jan Mašek: kategorie F1 jsou prskavky a bouchací kuličky. 
 
MUDr. Irena Lufinková: pokud je ohlášený ohňostroj, počítám s tím a o svého psa se 
postarám. Pokud ale např. v době předvánoční kolem Mikuláše hodí někdo bouchací 
kuličky, pes se vyděsí. Takže je to diskutabilní.  
 
Mgr. Ivan Mališ: v tomto jsem konzervativní. Na den osvobození v roce 1945 se 
jiným způsobem než ohňostrojem nedalo slavit, proto mám ohňostroj spojen s touto 
tradicí a s tím, co tehdy bylo možné. Ve vyhlášce mi chybí případný ohňostroj na 
jubilejní roky vzniku republiky. Je to významné datum pro náš stát. Když se 
podívám, kolik je ohňostrojů při oslavách narozenin v různých částech města, 
nebudou restrikce malé.  
 
Ing. Jan Mašek: bylo to spíš ponuknutí k uvažování do budoucna. Od roku 1948 
nebo 45 jsme došli k poznání, že ohňostroj není ideální vzhledem k vypouštění 
různých toxických látek do vzduchu nebo k ohrožování zvířat. Doba jde dál, měli 
bychom se přizpůsobit. Vymahatelnost je minimální, ale počet ohňostrojů se zmenší. 
S výjimkami lidem, kteří si požádají, nemám problém, ale bude to určitá kontrola 
nad tím, co se tady děje.  
 
Mgr. Ivan Mališ: navrhuji do OZV přidat výjimku ke dni vzniku samostatného státu.  
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Železný Brod o 
regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí v upraveném znění – 
navíc výjimka k 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu. 
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: nehlasoval 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: ano 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: nehlasoval 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 18:12:50 hod. 
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Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 2, nepřítomní 2 
 
 
5) Nemovitosti 
 
5.1) Kupní smlouva – komunikace Horská Kamenice 
Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje  
 
Mgr. Ivan Mališ: 2. 11. loňského roku jsme schvalovali odkoupení části místní 
komunikace v Horské Kamenici od DOMOVA U SPASITELE za cenu 16 038 Kč. Byli 
jsme upozorněni, že musí požádat Ústřední radu Církve Československé husitské, 
aby byla smlouva schválena, což učinili a smlouva je předložena ke schválení.  
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi DOMOVEM U 
SPASITELE Středisko husitské diakonie, IČO 73632791, sídlo Máchova 650, 464 01 
Frýdlant, zastoupeném předsedou střediskové rady Miroslavem Lidmilou a 
ředitelkou Miladou Kochanovou a městem Železný Brod, IČO 00262633, sídlo 
náměstí 3. května 1, 468 22, Železný Brod, zast. starostou Mgr. Františkem Lufinkou, 
na odkoupení pozemku pč. 6/3 zahrada o výměře 81 m2 v k.ú. Horská Kamenice za 
cenu 198 Kč za 1 m2 tj. celkem 16 038 Kč.  
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: ano 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 18:15:55 hod. 
Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
 
 
5.2) Nabídka k odkoupení pozemku v k.ú. Chlístov u Železného Brodu 
Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje  
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Mgr. Ivan Mališ: společnost AST INVEST nabídla městu odkoupení pozemku na 
Chlístově za cenu 100 Kč/m2. Město je vlastníkem i sousedního pozemku, který je 
určen k zastavění, ale pozemek, který AST INVEST nabízí odkoupit, není podle 
platného územního plánu určen k zastavění. Podobné nezastavitelné pozemky se 
prodávají za průměrnou cenu 10 Kč/m2. Proč nám nabízejí cenu 100 Kč/m2 nechám 
na zvážení. Odbor ÚPaRR odkoupení pozemku nedoporučuje.  
 
Hlasování - Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení pozemku pč. 49/2 v k.ú. Chlístov u 
Železného Brodu o výměře 953 m2 za cenu 100 Kč za 1 m2.  
 
Mgr. František Lufinka: nepřítomen 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Eva Dvořáková: ano 
Mgr. Václav Horáček: ano 
Jiří Novotný: ano 
Boučková Jana: nepřítomen 
Jakubička André: ano 
Ing. Mašek Jan: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
MUDr. Irena Lufinková: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Ing. Jiří Novotný: zdržel se 
Radomil Raja: ano 
Cyril Vacek: ano 
 
Bylo schváleno v 18:20:10 hod. 
Pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
 
 
6) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 
 
Mgr. Ivan Mališ: ve městě probíhá akce okolo očkování občanů 80+. Jedeme po linii s 
pečovatelskou službou, tam jsme splnili krajské podmínky. Kraj nám poskytne 
vakcíny Moderny a očkování všech obyvatel DPS, kteří o to projeví zájem, a to i 
občané, kteří nemají věk 80 let, provede MUDr. Procházková, přičemž zaměstnanci 
očkováni být nesmí. Ostatní občané, kteří nepobývají v DPS a jsou ve věku 80+, by se 
měli urychleně registrovat, mohou tak učinit přes naše IKS. Měli by se registrovat i ti, 
kteří se očkovat nechtějí, protože Kraj dostává vakcíny podle počtu zaregistrovaných 
občanů 80+. Dnes se objevila informace, že by měla přijít i vakcína Astra Zeneca, kraj 
počítá s tím, že by jí očkovali obvodní lékaři ty, kteří nechtějí jet do očkovacího 
centra, ale hlavně imobilní občany. Do 31. 3. 2021 by mohli být naočkováni všichni 
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občané 80+ za předpokladu, že přijdou všechny vakcíny, které Kraj požaduje. Poté 
bude možné registrovat 60+.  
 
Mgr. Václav Horáček: to je teorie, v praxi přijde po registraci informace, že registrace 
proběhla úspěšně, ale že termíny jsou obsazené. Žadatel dostane PIN 2, který mu 
zůstane a ten ho odkáže zpět. Vize žádná, datumy žádné. Nemůže za to Kraj, který 
dostal místo 20 tis. vakcín pouze 8 500 kusů.  
 
Mgr. Ivan Mališ: už máme osoby registrované přes naše IKS, které byly vyzvány 
k očkování. S masívním očkováním se počítá po 22. 2. 2021. My bychom mohli 
naočkovat obě naše DPS tento nebo příští týden. Imobilní občany 80+ chce Kraj 
očkovat jako poslední, protože nebezpečí kontaktu je u nich nižší.  
 
Ing. Jan Mašek: mám dotaz a možná apel. Vznikají upravené běžkařské tratě kolem 
Železného Brodu, chci se zeptat, zda město přispívá těm, kteří mají práci a výdaje na 
úpravu těchto tratí. 
 
Mgr. Ivan Mališ: v minulých letech jsme přispívali Sokolu Dlouhý, letos nás nikdo 
neoslovil. Pokud mají starostové okolních obcí takový požadavek, měli by ho sdělit 
na společných schůzkách, které se konají pravidelně v rámci ORP. Každý starosta 
obcí, na jejichž území se tratě vyskytují, by mohl požádat a pak to můžeme zvážit, 
nejsem proti. 
 
Jiří Linka: z vlastní zkušenosti vím, že např. v Zásadě, může přispět běžkař přímo na 
účet toho, kdo se o tyto tratě stará. Přijdou-li starostové s návrhem na příspěvek, proč 
se jím nezabývat.  
 
Cyril Vacek: tlumočím dotaz občanů, zda existuje plán odklidu sněhu. Náměstí bylo 
uklizeno už ráno, ale před MŠ Sluníčko ještě uklizeno nebylo.  
 
Mgr. Ivan Mališ: máme plán zimní údržby, kde je popsáno, v jakém sledu se město 
uklízí. S panem starostou dbáme a kontrolujeme, aby prioritou byla cesta na 
polikliniku.  
 
Ivo Havlíček: úklid technikou začínáme u zdravotního střediska, pak přijdou na 
řadu hasiči a pracovníky s pluhy posílám potom k základním a mateřským školám. 
Po spadu sněhu jsem do MŠ poslal nakladač na jeho odklizení.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: na zastávce u sokolovny nefunguje informační tabule.  
 
Mgr. Martin Řehák: není opravená, jednáme s firmou, která tabuli dodávala, aby si 
ve vlastní režii zajistila opravu.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: u hřbitova je dopravní značka zákaz stání, proč? 
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Ivo Havlíček: je z důvodu úklidu hřbitova, abychom se tam stočíli s technikou.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: na stránkách města je nabídka na členství v komisi pro 
vzhled města. Minule se přihlásili 2 uchazeči, rada vybrala paní Danielu Lufinkovou, 
proč se to vypisuje znovu a neosloví se přímo pan Hlubuček, který nebyl vybrán? 
 
Mgr. Ivan Mališ: postupujeme stejně jako minule, kdy poté, co o funkci projevila 
zájem paní Lufinková, jsme nabídku zveřejnili, aby se mohli přihlásit i další zájemci.  
 
 
7) Přehled usnesení 
 
Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil tajemník 
Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  
 
 
8) Závěr 
Pan místostarosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v  18:45 hodin. 
Termín příštího zasedání zastupitelstva města je 22. 3. 2021.  
 
 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  
 
 
 
 
Ověřovatelé:                                                                            Místostarosta:           
   
Jiří Linka                Mgr. Ivan Mališ                 
 
Ing. Jiří Novotný 


