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ZZááppiiss  zz  2244..  zzaasseeddáánníí    

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1133..  1122..  22002211  
  

P ř í t o m n i : Eva Dvořáková 

   André Jakubička 

   Jiří Linka 

   Ing. Miloslav Louma 

   Mgr. František Lufinka 

MUDr. Irena Lufinková 

Ing. Jan Mašek 

PaedDr. Milada Motlíková  

Ing. Jiří Novotný 

Jiří Novotný 

Radomil Raja 

Cyril Vacek 

 

O m l u v e n i : Jana Boučková  

Mgr. Václav Horáček  

Mgr. Ivan Mališ 

 

 

  

Program : 

    

1)    Zahájení 

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti       

3.1)   Rozpočtové opatření 7/2021/ZM 

3.2)   Rozpočtové provizorium 

3.3)   Sociální fond 

3.4)   Prominutí splátek poskytnuté návratné finanční výpomoci 

3.5)   Program rozvoje města 

3.6)   Smlouva o spolupráci  - Greenway Jizera 

4)    Nemovitosti 

4.1)   Plánovací smlouva 

4.2)   Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Železný Brod 

5)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

6)    Přehled usnesení 

7)    Závěr   
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1) Zahájení 

 

Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Mgr. František Lufinka a zahájil jej 

přivítáním přítomných.  

Starosta města konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Je 

přítomno 12 členů, omluveni jsou paní Jana Boučková, Mgr. Václav Horáček a Mgr. 

Ivan Mališ. Zastupitelstvo je schopno jednání a usnášení se.  

 

Ověřovatelé minulého zápisu ani předseda kontrolního výboru neměli k zápisu 

připomínky. 

 

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

Lufinkovou a pana Jiřího Novotného. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: zdržel se 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: ano 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: zdržela se 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

    

Bylo schváleno  

Pro 10, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání, proti němuž 

nebyly vzneseny námitky.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 24. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 
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Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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  

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 23 zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  

Ověřovatelé minulého zápisu vyslovili souhlas s jeho obsahem, předseda 

kontrolního výboru nemá k plnění usnesení připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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 
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Bylo schváleno  

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Rozpočtové opatření č. 7/2021/ZM 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Mgr. František Lufinka: v rozpočtových opatřeních jsou dotace na veřejně prospěšné 

pracovníky, dotace pro obě ZŠ na dopravu žáků na veletrh EDUCA. Navýšení 

výdajů na likvidaci kůrovcové kalamity na Černické skále je vykompenzováno 

příjmem z prodeje vytěženého dřeva. Kůrovcové ložisko bylo velké, terén, kde se 

těžilo, byl složitý, ale zisk z prodeje přinesl víc peněz, než jaké byly náklady. Na 

zimní údržbu komunikací bylo vyčerpáno více peněz, proto byly kompenzovány 

převodem v rámci rozpočtu. Navýšení příspěvku Bytovému podniku je 

kompenzováno vyšším příjmem z nájmu.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2021/ZM.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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  

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

3.2) Rozpočtové provizorium 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 
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Mgr. František Lufinka: rozpočtové provizorium se schvaluje v případech, kdy do 

začátku rozpočtového roku není schválen rozpočet zastupitelstvem. Chod města 

musí být zajištěn, počítá se jen s nezbytně nutnými výdaji, které se po schválení 

rozpočtu stanou nákladem a příjmem schváleného rozpočtu. S takto nastaveným 

fungováním rozpočtového provizoria máme dlouholetou zkušenost. 

 

Ing. Jan Mašek: jsme limitováni použitím 1/12 ? 

 

Mgr. František Lufinka: ne, pokud by měla být zaplacena nějaká smluvní částka na 

začátku roku, je možné ji uhradit.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2022, které upravuje 

dočasný systém hospodaření s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do 

začátku rozpočtovaného roku není schválen rozpočet města. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:43:56 hod. 

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

3.3) Sociální fond 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

Mgr. František Lufinka: sociální fond byl zřízen v roce 1998 a je tvořen 2 % z ročního 

objemu vyplacených mzdových prostředků. V současné době je z tohoto fondu 

poskytován pouze příspěvek zaměstnancům na stravenky. Finanční odbor navrhuje 

navýšit jednotný příděl do sociálního fondu na 2,5 % a stanovenou cenu 1 oběda na 
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130 Kč s tím, že se změní způsob platby s tímto přerozdělením: 40 Kč zaměstnavatel, 

40 Kč zaměstnanec a 50 Kč sociální fond.  

 

Ing. Miloslav Louma: jak se fond zdaňuje, kolik činí navýšení 0,5 %? 

 

Věra Sochorová: nezdaňuje se nijak, 0,5 % je zhruba 182 tis. Kč ročně.  

 

Ing. Miloslav Louma: dejme maximální příspěvek zaměstnancům z fondu a snižme 

mzdy. Kolik peněz z oněch 182 tis. Kč půjde na stravenky a kolik zbude na ostatní 

aktivity? 

 

Mgr. František Lufinka: snižovat mzdy nechceme. Jiné čerpání neposkytujeme, 

příspěvek na stravování vyčerpá téměř celý fond.  

 

Ing. Jan Mašek: FKSP funguje souběžně s tímto sociálním fondem? 

 

Mgr. František Lufinka: ne FKSP nemáme, ten se týká příspěvkových organizací. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje změnu tvorby a čerpání sociálního fondu pro 

zaměstnance MěÚ v Železném Brodě.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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  

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

3.4) Prominutí splátek poskytnuté návratné finanční výpomoci 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 
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Mgr. František Lufinka: Poliklinika se na nás obrátila s žádostí o prominutí splácení 

dluhu poskytnutého na nákup rentgenového přístroje a také o prominutí splátek za 

pronajaté přístroje holter a ergometr. V červnu 2020 byla schválena bezúročná 

návratná finanční výpomoc Poliklinice na nákup rentgenu ve výši 550 tis. Kč s dobou 

splatnosti 15 let. Zároveň byl schválen odklad splátek do 1. 1. 2021. Letošní rok 

zaplatili a nyní už žádají odpuštění. V současné době dluh činí 513 332 Kč. Poskytli 

jsme Poliklinice relativně nadstandardní věc, roční splátku 36 tis. Kč by měli být 

schopni hradit. Splátky za pronajaté přístroje spadají do kompetence rady.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: o poskytnutí půjčky v roce 2020 se hodně diskutovalo, 

jedná se o bezúročnou půjčku a po roce chtějí odpustit téměř celou částku bez 

jakéhokoli zdůvodnění. 

 

Mgr. František Lufinka: jednatelé Polikliniky s.r.o. přišli s tím, že jsme povolili 

pronájem chirurgii ve Štefánikově ulici, čímž jsme potopili celou polikliniku. Není to 

pravda, na poliklinice funguje nová chirurgie a rentgen využívají obě ordinace.  

K žádosti nebyla předložena žádná analýza financí.  

 

Ing. Jan Mašek: poskytnutí půjčky na dobu delší než je životnost přístroje, vidím 

jako chybu. 

 

Ing. Jiří Novotný: upozorňoval jsem na to už při poskytnutí půjčky a doporučoval 

jsem dobu splácení na 10 let. Splátka 3 000 Kč měsíčně je minimální, není o čem 

mluvit.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prominutím splátek návratné finanční výpomoci 

ve výši 513 332 Kč Poliklinice Železný Brod spol. s.r.o., Jarní 53, 468 22 Železný Brod, 

IČO 49098306.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: ano 

Ing. Mašek Jan: 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 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno  

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

3.5) Program rozvoje města 

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

 

Mgr. František Lufinka: v roce 2013 byl schválen 1. program rozvoje města a 

v letošním roce mu končí platnost. Přistoupili jsme k jeho doplnění např. o školy, 

školky, SVČ Mozaika. Program rozvoje města je důležitým dokumentem pro 

možnost čerpání dotací a příspěvků. Jedná se o živý dokument, dá se kdykoliv 

aktualizovat, ale musí projít schvalovacím procesem ZM.  

 

Mgr. Martin Řehák: je to základní strategický dokument, v němž je obsažena většina 

oblastí, které město potřebuje ke svému rozvoji do budoucna. Musí přesahovat přes 

současné plánovací období EU. Tento dokument je možné doplňovat a kdykoliv 

s ním pracovat. Odkazují na něj dotační programy. Program rozvoje města je napsán 

v co nejobecnější rovině, aby se pod něj dalo schovat co nejvíce věcí.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: je zde bod parkovací místa pro karavany, kde bude? 

 

Mgr. František Lufinka: dotační programy na tuto oblast byly dost zajímavé.  

Zvažovali jsme jedno místo na Paraplíčku, ale není tam zdroj pitné vody.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: je možné v rámci využití pro zdravotnictví nabídnout 

místo odbornému lékaři? Některé obce nabízejí specializaci, která u nich není, třeba 

byty.  

 

Mgr. František Lufinka: byty lze podle směrnice přidělit potřebným profesím, v tom 

není problém. Specializovaní lékaři však nejsou pouze otázkou Železného Brodu.  

 

Ing. Miloslav Louma: poskytnutí bytu už není nadstandard, dnes se nabízejí 

vybavené ordinace.  

 

Mgr. Martin Řehák: tyto požadavky by šlo do programu rozvoje města zapracovat, 

např. do spolupráce s podnikateli. Formulujte mi text do e-mailu a zařadíme to do 

dokumentu.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje Program rozvoje města Železný Brod na období 2021 

- 2030.  
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Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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  

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

3.5) Smlouva o spolupráci – Greenway Jizera  

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

 

Mgr. František Lufinka: Greenway se nachází na území tří obcí, a to Železný Brod, 

Líšný a Koberovy. Jednou z příloh žádosti je smlouva o spolupráci mezi 

zúčastněnými obcemi. Žadatelem o dotaci bude město Železný Brod, které bude 

investorem akce, Líšný zaplatí neuznatelné výdaje na svém území jako je např. 

parkovací stání či příjezdová komunikace, podílí se na financování od Českých drah. 

Koberovy se na realizaci finančně podílet nebudou, nemají zájem na spolupráci. Je 

předjednáno, že páteřní cyklostezky LK půjdou pod Kraj. Infrastruktura by měla 

odlehčit dopravnímu provozu.  

 

Mgr. Martin Řehák: smlouva o spolupráci je jedna z povinných příloh. Koberovy 

souhlasí, ale finančně se podílet nebudou, Líšný zaplatí neuznatelné výdaje. Ostatní 

jde za městem Železný Brod, s tím, že bychom čerpali dotace z dopravní 

infrastruktury. Žádost o realizaci cyklostezky chceme podat v únoru 2022. 

 

André Jakubička: co to pro nás bude obnášet, pokud půjdou páteřní cyklostezky 

pod Kraj? 

 

Mgr. František Lufinka: vybudování cyklostezky by mělo přinést dotaci na stavbu 

ve výši 90 – 95 %. Kraj by se měl podílet hlavně na velkých opravách a investicích, 

s obcemi by se měl podílet na údržbě. 
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Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci s obcí Koberovy, Koberovy čp. 

102, IČO 00262404 a obcí Líšný, Líšný 2. díl čp. 60, IČO 00673226 v rámci projektu 

Greenway Jizera.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: 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 17:54:21 hod. 

Pro 12, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 3 

 

 

 

4) Nemovitosti 

 

4.1) Plánovací smlouva 

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

 

Mgr. František Lufinka: smlouva se týká Chlístova a Vrší. Stávající komunikace 

v majetku města nesplňuje podmínky pro přístup k rodinným domům, které zde 

chce investor vybudovat na pozemcích, jež jsou v územním plánu připraveny 

k zástavbě. S vybudováním asfaltové cesty investor problémy nemá a rozšíření 

komunikace provede na své náklady. Po realizaci dopravní infrastruktury bude 

komunikace převedena do majetku města.  

 

Cyril Vacek: když bude stavbu provádět jiný investor, nebudeme už mít vliv na 

vzhled komunikace.  

 

Mgr. František Lufinka: pro stavbu komunikace jsou dána jasná pravidla.  
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PaedDr. Milada Motlíková: už víte, jaká bude architektura domů? Pod komunikací 

jsou pole, jejich vlastník by měl být osloven, zda dá souhlas. Chlístov má problém 

s vodou, bude stačit pro 5 nových domů? 

 

Mgr. František Lufinka: Chlístov má dva vodovodní řady, problém je s přepojením. 

Pokud se všichni nepřepojí, nejde zajistit kvalitu vody.  Nový vodovod je napuštěný 

a funguje pro Železný Brod.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření plánovací smlouvy mezi BBJam s.r.o., IČO 

247 07 368, se sídlem Erbenova 443, Hřebeč PSČ 27345, zastoupena jednatelem 

Martinem Benešem a Janem Bučinou a městem Železný Brod, se sídlem: náměstí 3. 

května 1, Železný Brod, PSČ 468 22, IČO 00262633, DIČ CZ00262633, zastoupené: 

Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města, na pozemek pč. 695 v k.ú. Chlístov u 

Železného Brodu.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: ano 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: zdržela se 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno. 

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

 

 

4.2) Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Železný Brod 

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

 

Mgr. František Lufinka: SVS plánuje rekonstrukci vodního zdroje „Zlatá Voda“. 

Rekonstrukce bude spočívat v opravě portálů, které jsou v majetku města Železný 

Brod a dojde postupně k vybudování nové přístupové komunikace a nové úpravny 

vody. Stávající rozbory vody vykazují určité nedostatky, co se týče pesticidů. Dnes se 

voda míchá s vodou ze Souše. SVS chce vodu přečerpat do nové úpravny a odstranit 
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z ní pesticidy, čímž by se zlepšila kvalita vody. Portál zůstal v majetku města 

historicky z doby, kdy město vybudovalo tento zdroj. SVS mělo zájem, abychom se 

portálu vzdali, ale s tím nesouhlasíme.  

 

André Jakubička: nedá se omezit hnojení, aby se omezily pesticidy? 

 

Mgr. František Lufinka: hnojení používají zemědělci v souladu s normami, ale 

v době jarního tání dochází ke zvýšení pesticidů ve vodě. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 1518/5 o výměře 

710 m2 v k.ú. Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: nepřítomen 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: nepřítomna 

André Jakubička: ano 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: zdržela se 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno  

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

 

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

PaedDr. Milada Motlíková:  

 chci poděkovat za prořezání na Šibeňáku, ale není vyvezený koš a zápach je 

zde cítit pořád, 

 obyvatelé Chlístova si stěžují na Rally Bohemia, při níž se tam ničí silnice. 

Pokud z této akce město nic nemá, tak ať si jezdí někde jinde.  

 

Mgr. František Lufinka: není to akce města, příjem z toho nemáme, komunikace po 

sobě v loňském roce opravili. 
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André Jakubička: za nás z toho město mělo 100 tis. Kč. 

 

Věra Sochorová: toho si nejsem vědoma. 

 

Mgr. František Lufinka: nemyslím si, že město obdrželo nějaké finance, ale byla 

větší oprava silnic. Trasu na Chlístov jedou závodníci už třetím rokem, ale 

komunikaci dají vždy dohromady.  

 

PaedDr. Milada Motlíková:  

 připomínám světla na kostelním vršku, 

 na Čtverečku je už několik let nepořádek, nemohly by to uklidit TS a nečekat 

na lyžaře, jimž to patří? 

 místo pro přecházení na Malém náměstí je nebezpečné a přijde mi to 

nešťastné. K čemu to tam je? Lepší by byl přechod pro chodce. 

 

Mgr. Martin Řehák: přechod tam dle zákona o pozemních komunikacích zřídit 

nelze. Musel by být za rohem a vést z chodníku na chodník.  

 

Ing. Jiří Novotný: dané místo nesplňuje podmínky pro zřízení přechodu pro chodce.  

 

Ing. Jan Mašek: místo končí na kostkách, kde jezdí auta, vidím to jako nebezpečné. 

Šla by místa pro přecházení zřídit i na ostatních nebezpečných místech? 

 

Ing. Jiří Novotný: jde o neznalost a neohleduplnost řidičů. Pokud odbočí z hlavní 

silnice na vedlejší, musí dát přednost chodci. Pokud se jedná pouze o místo pro 

přecházení, nemají zde chodci přednost.  

 

Mgr. Martin Řehák: na Malém náměstí chceme vyznačit autobusovou zastávku. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: na Horecké chybí dopravní značka zákaz vjezdu. Byla 

sundána a už ji nikdo nevrátil.  

 

Mgr. Martin Řehák: s vrácením této dopravní značky se počítá, instalaci provedou 

TS. 

 

Ing. Jan Mašek: v indexu kvality života získal Železný Brod top skokana a je na 52 

místě. Jedním z nedostatků je omezení míst v mateřských školách. Bude se s tím něco 

dělat? 

 

Mgr. František Lufinka: s kapacitou problém nemáme, máme zpracováno 

stanovisko na 5 let dopředu, podle něhož je kapacita mateřských škol dostatečná. 

Aktuální situaci prověříme.  
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Ing. Jan Mašek: je zájem o výstavbu na Těpeřské stráni?  

 

Mgr. František Lufinka: na podmínky se dotazovali zájemci. 

 

Ing. Jan Mašek:  

 nenašel jsem nabídku na žádném webu, který inzerují S reality. Aby byly 

pozemky prodejné, měla by viset nabídka na těchto stránkách, 

 jak probíhá údržba dětských hřišť? 

 

Mgr. František Lufinka: údržba proběhla, ale asi to nebylo dotaženo do konce. 

Každopádně bezpečnostní prvky byly opraveny a na jaře je v plánu vše dokončit.  

 

Mgr. Martin Řehák: závady, které byly zjištěny při revizi, byly opraveny. Byl 

problém s kapacitami.  

 

Jiří Linka: jaký je plán s budovou internátu?  

 

Mgr. František Lufinka: tři patra jsou obsazena, tři horní patra jsou vybydlená. 

Návrh na přemístění ZUŠ do tohoto objektu padl. Nejsme schopni čerpat na tento 

objekt dotace, jelikož je v záplavovém pásmu.  

 

Cyril Vacek: letošní umístění betlému je nebezpečné. 

 

Mgr. František Lufinka: z hlediska bezpečnosti je to v pořádku, výhled pro vozidla 

jedoucí od Jablonce zůstal. Přemístění byl nápad našeho IKS, ale toto řešení nebylo 

shledáno jako ideální. Příští rok bude betlém umístěn na původní místo.  

 

Ing. Miloslav Louma: nevím, jak fungují TS, ale dnes v 6.30 hod. nebyla ošetřena 

Masarykova ulice, chodníky klouzaly, 2 lidé přede mnou upadli.  

 

Mgr. František Lufinka: podmínky ve městě byly specifické. Na trase od polikliniky 

nebyl problém, ale TS mohly vyjet dřív. 

 

Ing. Jiří Novotný: v jakém stavu je budova internátu na Poříčí? Zda by nebylo 

vhodné ji nabídnout k prodeji. 

 

Mgr. František Lufinka: je nebezpečí, že, pokud budeme přestavovat ZUŠ, budeme 

ji muset na čas vystěhovat. Ve stávajícím sídle školy při výstavbě nového objektu 

bude docházet na provázanost objektů a budeme potřebovat prostory na přemístění.  

 

Ing. Jiří Novotný:  

 nevnímám Malé náměstí jako kritické místo, ale navrhuji využít strážníka 

nebo pomocnou sílu, aby tam dohlížel na dopravu a lidé si na místo pro 

přecházení zvykli, 
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 v jakém stádiu je kluziště?  

 

Mgr. Martin Řehák: na začátku prosince bylo místo předáno jako staveniště, firma 

počítá s tím, že nastoupí v únoru – březnu. Je předpoklad, že v sezóně 2022 - 2023 

zde bude možné bruslit.  

 

Ing. Jiří Novotný: chci se zeptat na vánoční trhy. Vláda měnila svá stanoviska ze dne 

na den. Nezvažovalo se dát prostor prodejcům na tržnici? Disponujeme tam velkou 

plochou, byl by to pozitivní krok pro lidi, jak eliminovat ztráty, které jim vznikly. 

 

Mgr. František Lufinka: náš kraj je nyní na popředí covidové epidemie, okresy 

Jablonec a Liberec vánoční trhy povolily a ukázalo se, že to nebylo ideální řešení. Za 

tím si stojím. IKS situaci s prodejci řešilo a informovalo je, že nebudou klasické 

vánoční trhy, ale prodej na tržnici je možný. Informaci o možném zrušení trhů při 

rozšíření rozsvěcení vánočního stromu prodejci měli. 

 

Jiří Novotný:  

 na Rally Bohemia mám opačný názor než paní Motlíková. Akce sem přitáhne 

hodně lidí, je to i dobrá reklama. Zabezpečení soutěže je nyní už někde jinde 

než dříve a je spousta příznivců tohoto sportu, kteří se na závody půjdou 

podívat, včetně mě, 

 k situaci na Čtverečku. Od města šla k lyžařům nabídka, aby si prostor 

uklidili, s tím, že TS to zdarma odvezou, což nevyužili a čekají, že to za ně 

někdo udělá. Je to o tom, aby si tam 1 odpoledne udělali brigádu a ne, aby 

město dělalo všechno za ně, 

 k místu pro přecházení na Malém rynku. Je lepší, když se tam doprava 

usměrňuje, dřív tam chodily děti přes celou křižovatku. Zvolené dopravní 

značení je navede, aby chodily v koridoru. Dohled městské policie po dobu 

zhruba 14 dní by byl vhodný.  

 

 

 

6) Přehled usnesení 

 

Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil tajemník 

Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  

 

 

 

 

7) Závěr 

 

Starosta města poděkoval všem za účast a popřál klidné vánoce a pohodu. Zasedání 

zastupitelstva ukončil v 18:20 hodin. 
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Termín příštího řádného zasedání zastupitelstva města je stanoven na 7. 2. 2022. 
 

 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

 

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

 

 

Jiří Novotný 


