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P ř í t o m n i : Ing. Dominika Aubrechtová 

Jana Boučková 

Jan Bukvic 

Eva Dvořáková 

Mgr. Tomáš Hartl 

Jiří Linka 

   Ing. Miloslav Louma 

   Mgr. František Lufinka 

Mgr. Ivan Mališ 

Ing. Jan Mašek 

PaedDr. Milada Motlíková  

Ing. Jiří Novotný 

Jiří Novotný 

Radomil Raja 

 

O m l u v e n i : MgA. Lucie Kořenská Švitorková 

 
    

       Zahájení 

1)    Složení slibu členů zastupitelstva města 

2)    Určení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města 

3)    Program 

4)    Kontrola plnění usnesení 

5)    Volba členů finančního a kontrolního výboru 

6)    Určení člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace 

města 

7)    Delegování zástupce do valné hromady – Severočeská vodárenská společnost 
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16)    Přehled usnesení 

17)    Závěr   

 

 

Zahájení  
  

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

přivítáním všech přítomných.  

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

přítomno 14 členů, omluvena je MgA. Lucie Kořenská Švitorková. Zastupitelstvo je 

schopno jednání a usnášení se.  

 

 

1) Složení slibu členů zastupitelstva města  

 

Na ustavujícím zasedání ZM nebyli přítomni pan Jiří Novotný ani Ing. Jiří Novotný, 

proto je nutné, aby dnes složili slib. Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib 

člen zastupitelstva do rukou předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova 

„slibuji“.  

Slib přečetl pan Mgr. František Lufinka: 

 

„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci 

budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky“ 

 

Složení slibu potvrdili oba zastupitelé svým podpisem na listině s textem slibu a 

uvedením svého jména.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva města podle 

§ 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

panem Jiřím Novotným a ing. Jiřím Novotným.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 
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PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný:  zdržel se 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:34:45 hod. 

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

 

2) Určení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města  

 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání paní Evu Dvořákovou a 

PaedDr. Miladu Motlíkovou. Obě zastupitelky vyslovily souhlas. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města určuje ověřovatelkami 2. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod paní Evu Dvořákovou a PaedDr. Miladu Motlíkovou.  
  
Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková:  zdržel se 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:35:54 hod. 

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

 

 

3) Program  

 

Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, který navrhl 

doplnit o bod č. 14) Žádost FK Železný Brod o finanční spoluúčast města. Materiál 

byl doručen pozdě, proto nemohl být uveden v programu jednání, které bylo 

zveřejněno na úřední desce. K doplněnému programu nebyly vysloveny námitky. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:37:13 hod. 

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

 

 

4) Kontrola plnění usnesení  

 

Kontrolu plnění usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města přednesl 

tajemník Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  

Ověřovatelé minulého zápisu vyslovili souhlas s jeho obsahem a neměli k plnění 

usnesení připomínky.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 1. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 
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Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:37:43 hod. 

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

 

 

5) Volba členů finančního a kontrolního výboru  

 

Mgr. František Lufinka: na základě usnesení z 1. zasedání ZM byla vypsána výzva, 

aby se hlásili zájemci o práci ve výborech. Do pátku 2.12.2022 jsme obdrželi žádost 

pouze od dvou uchazečů, a to od pana Tempela, který má zájem o práci 

v kontrolním výboru a pana Šťastného, který se uchází o členství ve finančním 

výboru.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: pan Petr Mikšovský, který byl členem finančního výboru 

v předchozích letech, vyslovil svůj zájem ve funkci pokračovat.  

 

Mgr. František Lufinka: předsedou finančního výboru byl jmenován Ing. Miloslav 

Louma, navrhuji zvolit dalšími členy pana Šťastného a Ing. Mikšovského. 

  

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 

zákona o obcích členy finančního výboru pana Jiřího Šťastného a Ing. Petra 

Mikšovského, Ph.D.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 
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Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:39:26 hod. 

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

 

 

Mgr. František Lufinka: předsedou kontrolního výboru byl jmenován Ing. Jan 

Mašek. Vzhledem k tomu, že třetího zájemce o členství v kontrolním výboru 

nemáme, budeme hlasovat o členství pana Jana Tempela a dalšího člena doplníme 

později. Výzvu ponecháme.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 

zákona o obcích člena kontrolního výboru pana Jana Tempela.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:40:25 hod. 

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

 

 

6) Určení člena zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace 

města  

 

Mgr. František Lufinka: v předchozích dvou volebních obdobích byl určeným 

členem zastupitelstva pro pořizování územně plánovací dokumentace vzhledem ke 

svému kartografickému vzdělání Mgr. Ivan Mališ. Navrhuji, aby v této funkci 

pokračoval i nadále.  
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Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města určuje členem zastupitelstva, který se bude podílet na 

pořizování územně plánovací dokumentace pro město dle zákona 183/2006 Sb., o 

územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Mgr. Ivana Mališe.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ:  zdržel se 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný:  zdržel se 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:41:30 hod. 

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

 

 

7) Delegování zástupce do valné hromady – Severočeská vodárenská 

společnost a.s. a Severočeské komunální služby s.r.o.  

 

Mgr. Ivan Mališ: město má vedle vlastních společností s r.o. podíl v SKS a SVS. Díky 

tomu, že tam máme majetkovou účast, můžeme delegovat svého zástupce do valné 

hromady. Starosta města není automaticky z titulu své funkce oprávněn jednat a 

hlasovat na valné hromadě, musí se prokázat rozhodnutím ZM, že je delegován. 

Navrhuji tedy delegovat Mgr. Františka Lufinku.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města deleguje starostu Mgr. Františka Lufinku k zastupování Města 

Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22, IČO 00262633 na všech valných hromadách 

Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 

469 a společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 4588/91, 466 01 

Jablonec nad Nisou, IČO 62738542; starostu města může na valných hromadách 

zastupovat místostarosta Mgr. Ivan Mališ.  
 

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

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 16:43:16 hod. 

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

 

 

8) Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva  

 

Mgr. František Lufinka: od roku 2017 se max. výše odměn neuvolněných členů 

zastupitelstev neměnily, 30. 11. 2022 došlo dle návrhu vlády k možnému navýšení 

odměn o 10 %. Jedná se o nenárokové složky. Při návrhu odměn jsme vycházeli 

z výše uvedeného návrhu. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: v návrhu je 500 Kč za každý den členovi zastupitelstva, 

který přijme projev vůle snoubenců. Max. výše odměny je však 1 000 Kč/měsíc. Tato 

částka je nízká, pokud oddávající provede více než 2 svatby měsíčně, nedostane 

příslušnou odměnu. Paní Dvořáková jezdí na svatby vlastním vozem, proto jí tato 

odměna často pokryje pouze cestovní náklady. V ostatních městech jsou odměny 

vyšší.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: za mě by také neměla být výše odměny ohraničena. 

 

Ing. Jiří Novotný: za mě je smysluplné, aby každý úkon byl zaplacen.  

 

Mgr. Josef Haas: podle zákona je možné členovi zastupitelstva, který provede 

sňatečný obřad, navýšit odměnu max. o 2 000 Kč měsíčně.  

 

Mgr. František Lufinka: můžeme upravit návrh na zvýšení odměny oddávajícím o 

500 Kč za každý provedený sňatečný obřad, max. však 2 000 Kč měsíčně. 

 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo města  

• Stanoví 

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že od 5. 12. 2022 

bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována měsíční odměna: 

1. 1 800 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva města, 

2. 6 700 Kč za výkon funkce člena rady města, 

3. 2 000 Kč za výkon funkce předsedy výboru, 

4. 1 500 Kč za výkon funkce člena výboru, 

5. 1 000 Kč za výkon funkce předsedy komise rady, 

6. 1 500 Kč za výkon funkce předsedy komise SPOD, 

7. 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD.  

• Stanoví 

v souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí 

se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne až do výše souhrnu 

odměn za tři různé funkce s nejvyšší schválenou odměnou; do tohoto souhrnu lze 

zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena 

výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce anebo 

předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce.  

• Stanoví 

v případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný 

mandát) bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 

změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce.  

• Schvaluje 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, že od 5. 12. 2022 bude osobám, 

které nejsou členy zastupitelstva, poskytována měsíční odměna: 

1. 1 500 Kč za výkon funkce člena výboru, 

2. 1 000 Kč za výkon funkce předsedy komise rady, 

3. 1 500 Kč za výkon funkce předsedy komise SPOD, 

4. 1 000 Kč za výkon funkce člena komise SPOD.  

• Stanoví, 

že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání 

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se měsíční odměna 

zvyšuje o 500 Kč za každé přijetí projevu vůle snoubenců (svatební obřad), 

maximálně však o 2 000 Kč za kalendářní měsíc.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 
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MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 17:00:38 hod. 

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

 

 

9) Rozpočtové opatření č. 5/2022/ZM  

 

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

pracovníky, která kryje z větší části mzdové výdaje na jejich činnost. Jsou vyšší 

výdaje na údržbu veřejné zeleně, na pokrytí byly použity peníze ze zřízení věcného 

břemene od ČEZ.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: kolik máme pracovníků na VPP? VPP se shlukují u 

sokolovny a u viaduktu je nepořádek, místo je zaplevelené.  

 

Mgr. Josef Haas: VPP máme čtyři. Nepořádek u laviček u sokolovny VPP vybírají.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: je potřeba uklidit špičku pozemku u hřbitova. 

 

Mgr. Martin Řehák: čekali jsme s tím na vás. Říkala jste, že s paní Hazdrovou 

přijdete a navrhnete úpravu prostoru, což jste doposud neučinila.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: žádám, aby VPP prováděli úklid v podchodu u ZŠ alespoň 1x 

týdně. 

 

Ing. Jiří Novotný: proč se zvyšují náklady na zeleň? 

 

Mgr. František Lufinka: nakládání s trávou bude do budoucna velký problém. Nyní 

ji odvážíme do bioplynky v Jílovém, ale budeme muset ji ukládat do Turnova, kde 

1 kg vyjde na 1,10 Kč. Za každý odvoz platíme.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: my nemáme prostor, kam bychom si ji odváželi? 

 

Mgr. František Lufinka: uskladnění není jednoduché, obnáší to nejen prostor, ale i  

techniku a 2 pracovní síly.  
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Ing. Jiří Novotný: náklady na zeleň nám TS doúčtovávají. Je to tím, že nám chybí 

300 tis. Kč, o které jsme náklady na zeleň podhodnotili? 

 

Věra Sochorová: údržba veřejné zeleně není jenom sekání trávy, ale patří sem i 

kácení rizikových stromů nebo třeba likvidace invazivních náletů či svoz listí.  

 

Mgr. František Lufinka: už teď je jasné, že jsme alokované peníze vyčerpali. 

Rozpočet vychází z předchozích let. Zvýšily se náklady na energie apod.  

 

Ing. Miloslav Louma: pokud Semily a Turnov zřizují kompostárnu, měli bychom se 

tím také zabývat.  

 

Mgr. František Lufinka: Pěnčín má kompostárnu a platí nemalé náklady na provoz. 

Semily přiznaly, že kdyby znaly náklady, tak by do toho nešly.  

 

Ing. Jan Mašek: problém nastane za 3 roky, kdy za odvoz trávy budeme hodně 

platit.  

 

Mgr. František Lufinka: můžeme se tím zabývat. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: pomohlo by umístění hnědých popelnic před paneláky. 

 

Mgr. František Lufinka: Lze požádat SKS o návrh ceny, ale u hnědých popelnic 

nastává problém, pokud je do nich umístěn živočišný odpad.  

 

Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2022/ZM.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 
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Bylo schváleno v 17:22:13 hod. 

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

 

 

10) Dotace Římskokatolické farnosti – děkanství Železný Brod 

 

Mgr. Ivan Mališ: Římskokatolická farnost provedla 2. etapu restaurování bočního 

oltáře v kostele Sv. Jakuba Většího, na kterou požadují dotaci 100 414 Kč. Je to zhruba 

25 % z celkové částky. V rozpočtu na činnost církví je alokováno 150 tis. Kč, 

Českobratrská církev svůj příspěvek již vyčerpala.  

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města  

• Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 100 414 Kč Římskokatolické farnosti děkanství Železný 

Brod, Františka Balatky 132, IČO 43256848 na restaurování bočního oltáře Panny 

Marie v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě II. etapa. 

• Schvaluje 

uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 17:24:42 hod. 

Pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 1 
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11)  Obecně závazná vyhláška k místnímu poplatku za odpadové hospodářství 

 
Mgr. František Lufinka: stát umožňuje 2 systémy hrazení odpadů, podle nichž se 

může postupovat při odpadovém hospodářství. U nás je historicky využívaný místní 

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku je určena 

paušální částkou, která činí max. 1 200 Kč na osobu za kalendářní rok. Výše ročního 

poplatku se vypočítává tak, že náklady na odpad se rozpočítávají na počet obyvatel. 

Finance vynaložené za tříděný odpad jdou za městem. Díky třídění se množství 

komunálního odpadu rapidně nezvyšuje, proto částka vycházející na 1 občana je 

680 Kč ročně. Není problém nechat zpracovat od SKS návrh na kalkulaci hnědých 

popelnic na bioodpad. Ve hře bylo i čipování popelnic, což je ale při velkém počtu 

bytů problém.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: obecně je to problém panelových domů. Náklady se sice 

zvednou, ale zlevní se nám směsný odpad.  

 

Ing. Miloslav Louma: mohu mít sám jako občan na svoz odpadu smlouvu s SKS? 

 

Mgr. František Lufinka: nejde to, za odpady zodpovídá obec. 

 

Mgr. Ivan Mališ: problém při čipování je skutečně u panelových domů. Semily mají 

poplatek zvýšen na 900 Kč.  

 

Ing. Jiří Novotný: systém není nastaven motivačně, aby se třídil odpad.  

 

Iva Bryknarová: problém je u nájemních domů, kde nemají tolik popelnic, kolik tam 

bydlí lidí, ale mají množství dle trvalého pobytu. Kdo vlastní činžovní dům, měl by 

mít možnost doplnit víc popelnic.  

 

Mgr. František Lufinka: svoláme schůzku s OŽP a panem Faistauerem a nastolíme 

tento problém.  

 

Ing. Jan Mašek: v dlouhodobém horizontu může být vlastní odvoz výhodný. 

 

Mgr. František Lufinka: znamenalo by to velký vstupní náklad za auto, drahé 

opravy a o 30 % vyšší skládkovné než platí člen SKS. Pořizovací cena auta je 6 mil. 

Kč. Vytřídí se max. 40 % odpadu, 60 % jde zpátky do spalovny. Liberecká spalovna je 

na horní hranici toho, co je schopna spálit.  

 

Eva Dvořáková: nejde přidat popelnice na Horeckou ulici k domu Ukrajinců? 

 

Mgr. František Lufinka: k trvalému pobytu je tam hlášen 1 občan Ukrajiny a 1 Čech. 

Je to v jednání.  
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Ing. Jan Mašek: doporučuji nechat spočítat výši poplatku dle druhého systému a obě 

ceny porovnat.  

 

Mgr. František Lufinka: svoláme schůzku s panem Faistauerem.  

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města  

• Schvaluje 

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 680 Kč na 

poplatníka za kalendářní rok. 

• Schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: nehlasoval 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 17:48:28 hod. 

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

 

Z jednání odešel pan Jiří Novotný, počet zastupitelů se snížil na 13. 

 

12)  Rozpočtové provizorium 
 

Mgr. František Lufinka: rozpočtové provizorium je dočasný systém hospodaření 

s rozpočtovými prostředky v případech, kdy do začátku rozpočtového roku není 

schválen rozpočet města zastupitelstvem. V tomto případe je nutné schválit pravidla 
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rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti vlastního hospodaření, hospodaření 

příspěvkových organizací a organizačních složek financovaných městem.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023, 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: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek:  zdržel se 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 17:50:45 hod. 

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

 

 

13) Věcné břemeno - ŘSD 
 

Mgr. František Lufinka: bylo vybudováno světelné signalizační zařízení, které 

zajišťuje bezpečné vyjíždění jednotky hasičů. V rámci stavby bylo umístěno kabelové 

vedení mezi stožáry v pozemku, který je v majetku ŘSD. Stavba byla vybudována, 

zkolaudována, kabel byl zaměřen a je nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného 

břemene, která bude vložena do KN.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene - služebnosti č. 01/2022-36210/VB/Huk mezi Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 

Praha 4 - Nusle zastoupena: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec a 

městem Železný Brod, se sídlem: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, 

zastoupené: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města, IČO 00262633, DIČ 

CZ00262633, za účelem zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemek parc. č. 
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3231/1 v k.ú. Železný Brod ve smyslu umístění stavby a její provozování, vstupovat a 

vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a 

provozování inženýrské sítě - vedení. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 17:52:16 hod. 

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

 

 

14) Žádost FK Železný Brod o finanční spoluúčast města  
 

Mgr. František Lufinka: žádost FK Železný Brod je o dotaci 250 tis. Kč, která by měla 

pokrýt vícenáklady vzniklé při stavbě tribuny. Celkové náklady na tribunu činily 

2 513 013 Kč. Dotaci od NSA obdržel FK ve výši 1 759 108 Kč, což činilo 70 % nákladů 

a 540 298 Kč vykryla dotace z Libereckého kraje. Na FK zůstalo 213 607 Kč. Přibyly 

vícepráce, na které se opomnělo při projektování, šlo převážně o vydláždění mezi 

schody. Mělo by se to řešit z dotačního programu. Rozpočtová částka na dotace na 

činnost sportovních organizací pro rok 2022 je již vyčerpaná. FK obdržel 643 297 Kč 

z toho 318 tis. Kč na provoz a 325 tis. Kč na mzdové náklady. Žádost měla být řešena 

v rámci našeho dotačního programu, nechci další individuální dotace, jelikož 

požadavky mají i ostatní organizace a vznikl by precedens.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: hlásím možný střet zájmů. O dotaci jsme nemohli požádat dřív, 

jelikož rozhodnutí o jejím přidělení nebylo v době vyhlášení 2. kola dotačního 

programu ještě známo. Pokud nebude přiznána dotace od města, musí klub do konce 

roku zažádat o půjčku 400 tis. Kč. Pan místostarosta na zasedání ZM, kde byla žádost 

již jednou podána, uvedl, že v případě, že se objeví nová smysluplná akce, nebude 

problém ji schválit i mimo dotační program.  
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Ing. Jan Mašek: už dlouho zastávám názor, že by se žádosti o dotace měly podávat 

průběžně.  

 

Jana Boučková: NSA odpovídá na žádosti o dotaci řádově do 10 – 11 měsíců. Pokud 

se bude nyní postupovat podle statutu komisí, nebude možné, aby se situace 

opakovala.  

 

Ing. Miloslav Louma: navrhuji poskytnout půjčku a akceptovat ji v rámci dotačního 

programu příští rok.  

 

Mgr. František Lufinka: měl jsem stejný návrh. Tímto se zabrání situaci, aby se 

objevila další žádost o individuální dotaci.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: individuální dotaci nevnímám jako špatnou věc, Liberecký kraj je 

poskytuje. Je to možná i výzva pro zastupitelstvo připravit podmínky pro 

individuální dotace.  

 

Mgr. Ivan Mališ: je těžké stanovit podmínky individuální dotace. V podstatě tady 

jde jen poskytnout alokovanou částku. V podmínkách, které tu děláme, to nejde 

jednoznačně nastavit. Zvažme, aby pak nebyly programy zbytečné. Znění programů 

odsouhlasilo zastupitelstvo a každý měl možnost se k tomu vyjádřit. 

 

Ing. Jiří Novotný: ZM vydalo doporučení, aby se žádost v příštím roce zařadila do 

dotačního programu, a aby se s tím v příštím roce počítalo. To, že si zařídili fotbalisté 

vlastní dotaci je velmi dobře. 

 

Mgr. František Lufinka: byla by to půjčka, která bude splacená v příštím roce 

v rámci dotačního programu.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: pokud by to bylo pojato takhle, nemůžeme příští rok počítat 

s penězi na správce nebo na energie.  

 

Ing. Jiří Novotný: finance na sport lze příští rok zvýšit a pamatovat na to, aby se 

s touto částkou počítalo ve fondu. Měli bychom ocenit, že si dokázali zajistit dotaci 

jinde. Tím, že částku pro příští rok FK ponížíme, jim znemožníme některé aktivity.  

 

Jiří Linka: dotace z jiných zdrojů byla hlavním kritériem pro přiznání dotací u 

posledních návrhů sportovní komise.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: měli bychom mít už nyní přehled, kolik přibližně budou 

jednotlivé spolky žádat a na jaký účel. Musí to jít ruku v ruce s finančními 

možnostmi města. V případě těchto informací se bude spíše jednat o pomoc městu.  
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Mgr. Ivan Mališ: musí se vycházet z finančních možností města. Máme malé spolky, 

jsme rádi, že fungují, nechtějme po nich vizi na 5 let dopředu.  

 

Jana Boučková: vize je to, že spolky vědí, co jim dosluhuje, a na co budou potřebovat 

peníze. 

 

Mgr. František Lufinka: i když budou ve fondu 2 mil. Kč, stejně to nebude stačit. 

Uvědomme si, že dotace je nenároková složka.  

 

Ing. Jiří Novotný: v našem případě jde zejména o 3 velké spolky, které nám to budou 

ovlivňovat.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: za poslední 2 roky jsme získali 7 300 tis. Kč v dotacích.  

 

Mgr. Ivan Mališ: mám takovýto návrh. Po sečtení financí, které dostali od NSA a 

Kraje, zbývá 213 607 Kč. Protože chceme spoluúčast subjektu, která by měla činit 

aspoň 1 %, v případě 10 % to činí 25 130 Kč, vyjde nám 188 477 Kč, které zaplatíme 

my a vícenáklady ať si uhradí FK. To znamená, že jim doplatíme náklady, na které 

získali od NSA a Kraje dotaci. 

 

Ing. Dominika Aubrechtová: návrh místostarosty je pro FK výhodnější, protože 

částka by byla proplacena a nemusela by se zúčtovávat příští rok.  

 

Mgr. František Lufinka: v případě tohoto návrhu nebude mít FK krácený příspěvek 

pro příští rok.  
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci 188 477 Kč FK Železný Brod, z.s., se sídlem 

nábřeží Obránců míru 881, 468 22 Železný Brod, IČO 60253606 na dofinancování 

projektu modernizace tribuny a zábradlí a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto 

dotaci. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Jan Bukvic: ano 

Jana Boučková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl:  zdržel se 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

Eva Dvořáková: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: nepřítomen 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma:  zdržel se 

Ing. Jan Mašek: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 
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Jiří Novotný: nepřítomen 

Ing. Jiří Novotný:  zdržel se 

Radomil Raja: ano 

 

Bylo schváleno v 18:40:06 hod. 

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

 

 

       15)  Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů  

 

PaedDr. Milada Motlíková: opět jsem obdržela stížnosti na zápach na Šibeňáku. 

 

Mgr. Martin Hoření: příčinu jsme odhalili, jedná se o postřik proti okusu zvěře. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: vadí mi požadavek trvalého pobytu u členství v komisi 

pro vzhled města, protože např. ve sklářské škole je hodně odborníků, kteří tady 

trvalý pobyt nemají. 

 

Mgr. Ivan Mališ: členové komisí by měli být prioritně Broďáci, což však neznamená, 

že se nemohou přihlásit odborníci ze SUPŠS. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: jak město vychází s energiemi? 

 

Mgr. František Lufinka: ceny budou spotové, za 3 a 6 Kč. Všechny společnosti nabízí 

stejný systém, nikdo nezastropuje.  

 

Mgr. Tomáš Hartl: za školu chci poděkovat městu a odborům, se kterými 

spolupracujeme – ÚPaRR, TS, OSV a městské policii za ranní dohled u školy. 

Jménem FK děkuji za přidělené peníze. 

 

Mgr. Ivan Mališ: obdrželi jsme nabídku kurzu pro zastupitele, můžete se přihlásit, 

kurz je bezplatný. 

 

Mgr. Tomáš Hartl: u Paraplíčka vytéka pramen pitné vody, pro kterou si občané 

chodí. Je to ve špatném stavu, občané se dotazují, zda by se s tím dalo něco udělat.  

 

Mgr. František Lufinka: nepatří nám to, je to v soukromých rukou. Pokud bude 

zdroj definován jako pitná voda, budou s tím velké náklady.  

 

Jana Boučková: chodí vodáci platit poplatek za užívání Paraplíčka? Vidím to jako 

možný zdroj příjmu.  

 

Alena Matějková: k nám nechodí, hlásí se u paní Veřtátové. 
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Mgr. František Lufinka: je to tábořiště. Dotáhli jsme tam elektřinu, ale musela by zde 

být pitná voda a fungovat odpadové hospodářství. Klub kanoistů z toho příjem má.  

 

Ing. Jan Mašek: žádám, aby příště byly zohledněny termíny zasedání ZM pro rodiče 

s dětmi, dnes je mikuláš. 

 

Ing. Jiří Novotný: chci se zeptat na Greenway a hřiště. 

 

Mgr. Martin Řehák: Greenway se soutěží a hřiště se realizuje. Po novém roce by se 

měly zpřístupňovat nabídky. Máme povolenou přípojku pro celý areál hřiště, 

projektant pro ČEZ čeká na podpis od hejtmana. Upravoval se rozpočet, prodloužil 

se termín dokončení do 27. 12., ale bude se ještě posouvat.  

 

Radomil Raja:  

• před měsícem jsem se zúčastnil semináře, kde bylo konstatováno, že v lokalitě, 

kde povede cyklostezka, je nejčistší ovzduší v celé ČR. Úsek Greenway se jim 

velmi líbil. 

• spousta lidí se mě ptá na vánoční strom. Jsme město skla, koule v noci 

zanikají, město by si zasloužilo bohatší stromek.  

 

Mgr. František Lufinka: odešly padající kapičky. 

 

Ing. Jiří Novotný: mohl by to být projekt pro SUPŠS. 

 

Mgr. Lenka Jůnová: chci vás seznámit s pokračováním projektu Spojeno sklem. 

Jedná se o projekt za 33 mil. Kč, který je z 90 % financován norskými fondy. Jeho 

cílem je akcentovat, posílit a max. vytěžit práci se sklem. Projekt má 8 aktivit:  

1) nová expozice, která je nejnáročnější. Dosáhli jsme přípravy veřejné zakázky, 

čekáme na schválení od Ministerstva financí. Děkuji za navýšení rozpočtu na 

kotelnu. 

2) vizuální styl komunikace má nové logo. Webové stránky jsou před spuštěním. 

3) odborná stránka je před dokončením. 

4) bilaterální spolupráce. Probíhá aktivita s norskou stranou, máme za sebou 2 

sympozia a cestu do Norska. 

5) skřítek Střípek probíhá ve spolupráci s IKS, který ho má ve své režii. 

6) Romové a sklo. Týká se inkluze a demokratizace muzea. 

7) podnikatelská strategie je před dokončením. 

8) postup projektu. Většina kapitol je téměř uzavřená. Publicita bude zvýšena po 

dokončení akce.  

 

Mgr. Ivan Mališ: doplním paní Jůnovou. Stavba se jeví jako nejdůležitější a budou 

tam proinvestované největší peníze. Veřejné zakázky na rekonstrukci a na vitríny se 

musí překrývat. Je to podáno na kontrolu na Ministerstvo financí, poté bude 

vyhlášeno výběrové řízení, bude záležet na tom, zda se někdo přihlásí. Původně 
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měly být práce hotové do 3 měsíců, nový termín je posunut do 31. 8. 2023. Chci 

poděkovat stavebnímu úřadu, který pohotově vydal stavební povolení, které díky 

prodlení propadlo. Připomínky jsme zaslali paní Soldátové. Ukončení celého 

projektu by mělo být v březnu 2024.  

 

Ing. Jiří Novotný: město slíbilo, že se podívá na případnou dotaci, která by se dala 

použít na okna.  

 

Mgr. Ivan Mališ: okna jsou hliníková, vedoucí stavebního úřadu nemá obavy o jejich 

životnost.  

 

Ing. Jiří Novotný: nemám informace k vizualizaci tržiště, prostor se dost nevyužívá, 

nevím, co tam probíhá. 

 

Mgr. Martin Řehák: architekt se tím již nezabývá, řekl, že není schopen to 

vyprojektovat. Je vypsaná veřejná zakázka, čekáme, jestli se někdo přihlásí.  

 

Iva Bryknarová: architekt to s nikým neprojednal, udělal pouze vizualizaci, která je 

nepoužitelná. Prostor by se neměl osazovat dalšími stromy, využil jej 2x i vrtulník 

záchranné služby, který zde přistál.  

 

Iveta Polejová: jsou to 2 oddělené části. In-line dráha se schválila, ta se dokončila, ale 

skončili jsme na tržnici, kde architekt odmítl pokračovat. Ta se zasekla a stojí.  

 

Mgr. František Lufinka: koncept in-line dráhy je dokončený, to jsme schválili, ale 

nedohodli jsme se na tržnici, kterou chtěl architekt osázet. Objevily se tam inženýrské 

sítě a ing. arch. Vavřín odmítl v práci pokračovat. Vyhlásilo se výběrové řízení a 

hledáme někoho, kdo to zpracuje. Jedná se o dvě samostatné věci, které na sebe 

navazují, ale obě s jinou charakteristikou.  

 

 

         16) Přehled usnesení  

 

Přehled usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil tajemník 

Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  

 

 

17) Závěr  

 

Starosta města poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 19:45 hodin. Termín 

příštího řádného zasedání zastupitelstva města je 6. 2. 2023 v 16:30 hod. 
 

        

Zapsala: Věra Brunclíková  
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Ověřovatelé:                                    Místostarosta:                          Starosta města: 

 

Eva Dvořáková                               Mgr. Ivan Mališ                       Mgr. František Lufinka           

 

 

PaedDr. Milada Motlíková 


