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ZZááppiiss  zz  2266..  zzaasseeddáánníí    

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  2211..  33..  22002222  
  

P ř í t o m n i : Jana Boučková 

Eva Dvořáková 

   André Jakubička 

   Jiří Linka 

   Ing. Miloslav Louma 

   Mgr. František Lufinka 

MUDr. Irena Lufinková 

Mgr. Ivan Mališ 

Ing. Jan Mašek 

PaedDr. Milada Motlíková  

Jiří Novotný 

Radomil Raja 

Cyril Vacek 

 

O m l u v e n i : Mgr. Václav Horáček 

Ing. Jiří Novotný 

 

Program : 

    

1)    Zahájení 

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti       

3.1)   Rozpočtové opatření č. 1/2022/ZM 

3.2)   Městské dotační programy 

3.3)   Dotace Spolku zdravotně postižených Železnobrodska  

3.4)   Fond na zlepšení úrovně bydlení 

3.3)   Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021 

4)    Nemovitosti 

4.1)   Směna a prodej částí pozemků v k.ú. Železný Brod - Pelechov 

4.1)   Nabídka k odkoupení pozemku Splzov 

4.3)   Prodej části pozemku pod trafostanicí - Trávníky 

4.4)   Směna a prodej částí pozemků v k.ú. Železný Brod - Pelechov 

4.5)   Smlouva o smlouvě budoucí 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. 

Momentálně je přítomno 12 členů, omluven je Mgr. Václav Horáček, chybí pan Jiří 

Novotný a Ing. Jiří Novotný. Zastupitelstvo je schopno jednání a usnášení se.  

 

Ověřovatelé minulého zápisu neměli k jeho znění žádné připomínky. 

 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání paní Janu Boučkovou a 

pana Radomila Raju. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: nepřítomen  

Jana Boučková: zdržela se 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: zdržel se 

Cyril Vacek: ano 

    

Bylo schváleno v 16:34:47 hod. 

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 26. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 
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Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:35:34 hod. 

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

 

Na zasedání se dostavil se pan Jiří Novotný, počet členů zastupitelstva je 13. 

 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 25 zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z 24. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  

Předseda kontrolního výboru nemá k plnění usnesení připomínky. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 
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Bylo schváleno v 16:37:05 hod. 

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

 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. František Lufinka: v rozpočtovém opatření jsou peníze, které přicházejí ze 

státního rozpočtu, což je dotace na veřejně prospěšné práce a dotace na potravinovou 

pomoc dětem v Libereckém kraji. Dotace na potravinovou pomoc je druhou zálohou 

ve výši 50 % a týká se ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní a MŠ Slunečná. Částka bude 

přeposlána na účty jednotlivých příspěvkových organizací, město jako jejich 

zřizovatel je pouze prostředníkem. V rozpočtovém opatření je dále doplatek výdajů 

nad rámec původně stanovené dotace na volby do PS Parlamentu ČR, kterým se 

snižuje rezerva z minulých let. Dále je zde proplacení pozastávek na zateplení 

bytových domů na Rafandě, které je financováno z úspory finančních prostředků 

minulých let. Nejsou to peníze navíc, jedná se vlastně o dofinancování až v době, kdy 

stavební dozor určí, že je vše v pořádku.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: MŠ Koníček a Na Vápence nečerpaly žádnou dotaci na 

potravinovou pomoc. Tam nejsou žádné sociálně slabé děti? 

 

Eva Dvořáková: tyto děti se obvykle stahují do MŠ Sluníčko. 

 

Ing. František Lufinka: rozhodnutí je vždy na vedení školy, informace o možnosti 

čerpání této dotace všechny školy obdržely.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2022/ZM.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

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

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:41:16 hod. 

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

 

 

3.2) Městské dotační programy 

Předkládá Mgr. Ivan Mališ, místostarosta 

 

Mgr. Ivan Mališ: předkládáme návrh na schválení 3 městských dotačních programů 

na rok 2022. Členění zůstalo jako v předchozích letech, tj.: program podpory sportu a 

tělovýchovné činnosti v Železném Brodě, program podpory kultury, činnosti spolků 

v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže 

v Železném Brodě a program podpory sociálních služeb v Železném Brodě. Na 

minulém zasedání zastupitelstva byly schváleny finanční částky pro tyto dotační 

programy, a to ve výši 1 500 tis. Kč pro oblast tělovýchovy a sportu, 600 tis Kč pro 

oblast kultury a činnosti spolků a 125 tis. Kč pro sociální oblast. Dnes je předloženo 

znění jednotlivých dotačních programů, které musí být zveřejněno po dobu 30 dnů 

na úřední desce a poté lze podávat žádosti. Změny v programech jsou vyznačeny 

červeně. Komise mohly navrhovat připomínky, přičemž jedinou podala kulturně 

společenská komise, a to k termínu 2. výzvy, který je stanoven na 1. – 15. 8. Termín je 

přizpůsoben k datu konání zasedání rady města 5. 9. a zastupitelstva města 19. 9., 

které budou dotace schvalovat a je potřeba mít časovou rezervu. Pozdější schválení 

by připadlo novému složení ZM a RM, protože v 2. týdnu měsíce října by měly 

proběhnout volby. Sportovní ani sociální komise nepodaly žádné připomínky.  

 

Ing. Jan Mašek: spolky mohou nárokovat navýšené platby za energie. Nečekáte, že 

program bude vyčerpán na tento účel? 

 

Mgr. Ivan Mališ: i to se může stát. Někdo ale ve spolcích musí žádost sepsat a 

doložit oprávněnost. Musíme zvážit, jaké máme finanční možnosti a pokud se bude 

rozpočet vyvíjet příznivě, je možné do fondů peníze přidat. Spolky se na tom musí 

podílet, nemohou žádat, aby město hradilo plnou výši. Je to na komisích, aby žádosti 

objektivně posoudily.  

 

Jiří Linka: na energie se dají využít krajské dotace.  

 

André Jakubička: jak mají spolky doložit zvýšení cen? Stačí čestné prohlášení? 

 

Mgr. Ivan Mališ: prohlášení nestačí, je potřeba doložit fakturu za minulý rok a 

oznámení o zvýšení ceny – nové zálohy. 
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Hlasování - Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města schvaluje Dotační programy města Železný Brod na rok 2022: 

Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2022, Program 

podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2022, Program 

podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací 

nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2022, vzor 

žádosti, vzor veřejnoprávní smlouvy a vzor vyúčtování dotace, vše za účelem 

čerpání dotací z těchto programů.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:50:22 hod. 

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

 

 

3.3) Dotace Spolku zdravotně postižených Železnobrodska 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

Mgr. Ivan Mališ: Spolek zdravotně postižených Železnobrodska má pronajaté 

nebytové prostory v objektu Příčná 350 na Poříčí. Každý rok přispíváme tomuto 

spolku částkou 120 tis. Kč, což je schváleno v rozpočtu na rok 2022. Zálohová platba 

na rok 2022 za nájem, teplo, vodné a stočné, osvětlení, odpad, výtah a úklid 

využívaných prostor činila 132 060 Kč. Se sdružením bylo projednáno, že dotace 

možná nepokryje náklady na tento rok a tudíž budou muset doplácet z vlastních 

zdrojů. Spolek je s tím srozuměn.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  
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 Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč Spolku zdravotně postižených 

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

nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2022. 

 Schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:52:32 hod. 

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

 

 

3.4) Fond na zlepšení úrovně bydlení 2022 

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

 

Mgr. Ivan Mališ: jako každoročně jsou předložena ke schválení pravidla fondu na 

zlepšení úrovně bydlení na území města Železného Brodu na rok 2022. Fond je 

využíván a všichni, kteří uzavřeli smlouvu o půjčce, ji řádně splácejí. V loňském roce 

byla poskytnuta půjčka 100 tis. Kč, letos již čekají na schválení pravidel 3 zájemci. 

Pravidla projednala hospodářská komise, která doporučila úpravu výše finanční 

výpomoci. Vzhledem ke zvedajícím se cenám materiálu i služeb, navrhuje 

hospodářská komise zvýšení jednotlivých částek u samotných druhů výpomoci.  

 

Ing. Jan Mašek: jaký je finanční objem fondu? 

 

Mgr. František Lufinka: 3 mil. Kč. 

 

Ing. Jan Mašek: je naší povinností držet ho takhle vysoký? Do budoucna navrhuji 

zvážit snížení a využití peněz jinde. Není hospodárné držet tolik peněz.  
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Mgr. Ivan Mališ: vzhledem k inflaci se očekává vyšší využití tohoto fondu.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

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

území města Železný Brod pro rok 2022.  

 Schvaluje vyhlášení výběrového řízení pro žadatele o návratnou finanční 

výpomoc z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod v 

rozsahu čl. IV. schválených pravidel s tím, že uchazeči mohou podávat žádosti 

během celého roku 2022.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:56:26 hod. 

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

 

 

3.5) Zpráva o činnosti městské policie za rok 2021 

Předkládá pan Pavel Hriník, velitel městská policie 

 

Mgr. František Lufinka: od 1. 4. dochází k restrukturalizaci státní policie. Dojde ke 

sloučení policejního oddělení Železného Brodu a Rychnova nad Nisou, přičemž 

velitel bude v Železném Brodě. Na obou místech je podstav. Je předpoklad odchodu 

policistů do výsluhy a nábor nových se nedaří. Městská policie začíná mít problém 

ve věkové skladbě, momentálně je v systému doplnění. Jeden strážník nyní skončil a 

při opakovaném náboru se nikdo nepřihlásil.  
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PaedDr. Milada Motlíková: má Rychnov zřízenou městskou policii? 

 

Pavel Hriník: má 3 strážníky. 

 

Cyril Vacek: sledovali jsme zprávy a vzešlo z nich, že při zásahu selhání srdce 

občana musela být přivolána hasičská jednotka z Koberov, která vlastní defibrilátor, 

protože městská policie ho nemá. 

 

Pavel Hriník: máte pravdu, městská policie nemá defibrilátor. 

 

Mgr. František Lufinka: defibrilátor má středisko státní policie a jeden získala 

zhruba před měsícem naše jednotka dobrovolných hasičů.  

 

Pavel Hriník: rozdělovalo se 80 defibrilátorů, ale naše městská policie neobdržela 

žádný. Navrhli nám, ať si jej koupíme sami. Jedná se řádově o desetitisícovou 

položku. Městská policie má kurz nepřímé masáže srdce.  

 

Mgr. František Lufinka: městská policie má problém zajistit 24 hodinovou směnu. 

Také služební automobil již dožívá, je předpoklad větší investice.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti městské policie v roce 2021  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 17:06:57 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
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4) Nemovitosti 

 

4.1) Směna a prodej částí pozemků v k.ú. Železný Brod - Pelechov 

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

 

Mgr. František Lufinka: v únoru jsme schvalovali směnu pozemku s finančním 

vyrovnáním. Směna byla zveřejněna na úřední desce a zastupitelstvu je předložen 

návrh smlouvy ke schválení.  

 

Iveta Polejová: jedná se o pokračování směny při výstavbě kontejnerového stání na 

Pelechově. První část pozemku jsme už získali, druhou část tvoří tato směna 

s finančním vyrovnáním.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje směnu 1/2 z celku pozemku parc. č. 3049/3 o výměře 13,5 m2 za 

pozemek pč. 3051/2 o výměře 76 m2, vše v k.ú. Železný Brod, mezi městem 

Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČO 00262633 a paní 

Marcelou Šimkovou Malou, *****************, s finančním vyrovnáním 6 300,80 Kč 

k tíži Marcely Šimkové Malé.  

 

 Schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi městem Železný Brod, se sídlem 

náměstí 3. května 1, Železný Brod 468 22, IČO 00262633 a paní Marcelou 

Šimkovou Malou, *******************, na směnu pozemku pč. 3051/2 a 1/2 z celku 

pozemku 3049/3, vše v k.ú. Železný Brod.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 
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Bylo schváleno v 17:08:36 hod. 

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

 

 

4.2) Nabídka k odkoupení pozemku Splzov 

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

 

Mgr. František Lufinka: Úřad pro zastupování státu nabízí městu k odkoupení staré 

vodní dílo, které je pro stát již nepotřebné. Jedná se o pozemek ve Splzově, který 

navazuje na pozemky v majetku města. Zakoupení pozemku by bylo vhodné, cizí 

kupec by nám mohl dělat problémy.  

 

Iveta Polejová: pozemek tvoří koryto starého vodního díla a navazuje přímo na 

pozemek města. V současné době nemáme záměr s tímto pozemkem cokoli dělat, ale 

pokud jeho odkoupení odmítneme, bude nabídnut v dražbě veřejnosti.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení pozemku pč. 1011 v k.ú. Bzí u Železného 

Brodu o výměře 155 m2 za cenu 12 450 Kč.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 17:11:18 hod. 

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

 

 

4.3) Prodej části pozemku pod trafostanicí - Trávníky 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje  
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Mgr. František Lufinka: zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku na 

Trávníkách, který je zastavěn stavbou trafostanice.  

 

Iveta Polejová: jedná se o 2. kolo, byla sepsána smlouva o smlouvě budoucí. 

Pozemek je mimo památkovou zónu, trafostanice již stojí, cena je určena dle 

znaleckého posudku.  

 

Mgr. František Lufinka: realizací trafostanice dojde k zakončení rekonstrukce 

Trávníků včetně veřejného osvětlení a hlavní silové elektřiny, která je pro celé toto 

území.  
 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje prodej pozemku parc. č. 1309/4 o výměře 16 m2 v k.ú. Železný Brod, za 

cenu 10 150 Kč + DPH tj. celkem 12 281,50 Kč, firmě ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035.  

 

 Schvaluje uzavření kupní smlouvy č. IE-12-4005620 na prodej pozemku pč. 

1309/4 v k.ú. Železný Brod za cenu 10 150 Kč + 21% DPH tj. 12 281,50 Kč, mezi 

městem Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod a 

firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly 40502, 

IČO 24729035.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

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: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 17:13:23 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
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5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

Mgr. František Lufinka: situace na Ukrajině se vyvíjí dnes a denně. Jsme v krizovém 

stavu. Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje zde máme 90 

ukrajinských uprchlíků, kteří jsou registrováni v Krajském asistenčním centru 

pomoci Ukrajině. Z hlediska GDPR známe pouze počty, nikoli jména či další údaje o 

těchto uprchlících. Vytvořili jsme dotazník pro zpětnou vazbu, který je umístěn i na 

našich webových stránkách. Ve spolupráci s ČČK jsme vyhlásili sbírku pro Ukrajinu. 

Pokud dojde ke stavu, kdy nebudou stačit stávající ubytovací prostory, budeme 

muset poskytnout také ubytovnu a sokolovnu. Postarání se o uprchlíky neznamená 

pouze zajištění lůžka, ale je nutné jim dodat jednou denně teplé jídlo. V současné 

době jsou z 90 % ubytováni v rodinách. Ve spolupráci s Bytovým podnikem jsme 

vytipovali 14 bytů, které bychom mohli Ukrajincům poskytnout. Jedná se o volné 

byty, které byly nabízeny ve výběrovém řízení a o něž nebyl zájem. Byty nejsou 

vybydlené, ale jsou tam odhlášené energie. Přehlášení energií půjde za Bytovým 

podnikem a pak se bude přefakturovávat. ČEZ přislíbil instalaci elektroměrů do 

jednoho týdne, připojení na plyn trvá déle. Již nyní víme, že 14 bytů nebude stačit. 

Pokud to bude v nařízení Kraje, přijdeme o ubytovnu a v případě krize máme jako 

ORP povinnost zajistit ubytování v sokolovnách. V sokolovně v Železném Brodě by 

v tomto případě bylo nutné provést zakrytí palubovky, což obnáší zhruba 50 – 60 tis. 

Kč. V našich 10 obcích byly vytipovány další objekty. Stravu lze eventuálně řešit 

veřejnou kuchyní a rozvozem. Příspěvek na jednu osobu je 200 Kč na 1 den, což 

zahrnuje ubytování + stravu + náklady na odpady. Stravu je nutné zajistit i v případě 

ubytování na lůžkách v sokolovně. Materiální pomoc běží, do místnosti na Poříčí, 

kde jsou umístěny předměty sbírky, chodí řada Ukrajinců a fasují si věci, které 

potřebují. Máme také virtuální nabídku nábytku. Jedna rodina s postiženým dítětem 

se již stěhuje do bytu v přízemí na Poříčí. Chci upozornit, že nabídka bytů pro naše 

občany normálně běží a situace pro ně se nemění. Problém bude ve školství, kdy na 

ZŠ Školní přišlo 30 ukrajinských dětí a zatím probíhá jejich zatřídění. U předškolních 

dětí nemáme informace o jejich očkování, proto mohou nastoupit do mateřských škol 

až od září, až budou přeočkovány, protože náš zákon neumožňuje dětem bez 

očkování chodit do MŠ. Naše mateřské školy jsou na hranici kapacit, ZŠ může 

vytvořit jednu třídu jako odloučené pracoviště. S přeočkováním předškolních dětí se 

musí vyrovnat Ministerstvo zdravotnictví.  

 

Mgr. Ivan Mališ: z těchto 14 bytů vyčleněných pro ukrajinské rodiny jsou pouze 2 

byty o velikosti 2+1, ostatní jsou 1+1 nebo 0+1. Byty se nacházejí v lokalitách, o nichž 

je z řad našich občanů malý zájem (Rafanda, Poříč). Ve výběrovém řízení nabízíme 

obvykle 6 – 8 bytů a většinou 3 byty zůstávají neobsazeny.  

 

Jana Boučková:  

 kdo dal na web informaci, že se Ukrajincům daly byty? Toto sdělení mělo být 

více objasněno. 
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 předškolní děti mají povinnou docházku i bez očkování. V Železném Brodě je 

pouze 1 pediatr. 

 

Mgr. František Lufinka: problém nedostatku pediatrů a zubařů není jen náš. 

V momentě přetížení, jsou zřízena střediska v nemocnicích, kam se mohou lidé 

obrátit.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: v jakém stavu jsou byty pro Ukrajince?  

 

Mgr. František Lufinka: tyto byty jsou použitelné bez úprav, vybavené pouze 

kuchyňskou linkou. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: nejdou na to použít peníze z FZÚB? 

 

Mgr. Ivan Mališ: nelze je použít, je to program schválený k podávání žádostí na celý 

kalendářní rok. 

 

Mgr. František Lufinka: v současné době máme k dispozici 10 postelí, 20 matrací a 

pak už budou pouze gymnastické matrace. Zásobujeme se, něco jsme poslali na 

Ukrajinu a něco se muselo ponechat tady pro krizi. 

 

Jana Boučková:  

 při ubytování v sokolovně nastane problém, jelikož jsou tam nasmlouvané 

akce, na které byly poskytnuty dotace a ty se nebudou moci uskutečnit, 

 status uprchlíka si berou i lidé, kteří neutíkají z Ukrajiny oprávněně. Jsme 

připraveni na prověření a možnost vyhoštění? Městská policie by měla zajistit 

bezpečnost, bude i prověřovat zda se opravdu jedná o uprchlíky? 

 

Mgr. František Lufinka:  

 pokud k tomu dojde z nařízení nouzového stavu, bude nutné sportovní akce 

zrušit, 

 městská policie oprávněnost statusu uprchlíka nezjistí, tuto možnost má 

pouze cizinecká policie. Opět je to hozeno na samosprávu a městská policie 

musí zajistit jejich bezpečnost. Bohužel každá vlna solidarity způsobí ve druhé 

fázi nevoli.  

 

Mgr. Ivan Mališ: nerad bych, aby se ubytování dostalo do tělocvičen, protože pro 

Železný Brod jsou to záložní zdroje při povodních.  

 

Ing. Jan Mašek: z pozice města je potřeba pracovat s informacemi a vysvětlováním a 

předejít tak negativním reakcím. 
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Cyril Vacek: byl jsem dotázán, zda je možné pozastavit dočasně sirény minimálně 

v případě nehod. Jejich zvukem jsou lidé traumatizováni, mezi obyvatelstvem vzniká 

panika. Sirény jsou nadužívané.  

 

Mgr. František Lufinka: v případě, o kterém mluvíte, se nejednalo o sirény 

k nehodě, ale k požáru ze 4. na 5. března, kdy během noci bylo hlášeno 5 požárů.  Ze 

zákona je svolávání hasičů zdvojené, protože u nás není profesionální jednotka, ale 

jednotka trojková. Hasiči přijde SMS a zároveň je spuštěná siréna. Sirénu nepouštíme 

my, spouští ji krajské středisko. To neovlivníme. 

 

PaedDr. Milada Motlíková:  

 chci poděkovat TS za úklid na Čtverečku 

 Šibeňák si vezmu pod patronát sama, nebudu čekat, až bude Den země a 

uklidím tam dřív. Koše tam jsou vyvezené. 

 

Občan: chci se zeptat na vodu na Chlístově.  

 

Mgr. František Lufinka: je to rozetapizováno na dvě stavební období, letos bude 

připojováno cca 30 přípojek ve středu obce, komunikace budou ve stavu ztíženého 

průjezdu, příští rok by měly proběhnout obnovy povrchů. Nejsme ve spolupráci 

s SVS schopni tuto akci kapacitně udělat v jedné sezóně, do začátku podzimu by 

měla být 1. etapa provedena, zatím nevíme základní harmonogram. Mám informaci 

starou jeden den. 

 

Cyril Vacek: chci poděkovat, že byl akcentován systém závad. Lidi zajímá, jaký je 

mechanismus řešení.  

 

Mgr. Martin Řehák: závada se zadá do kategorie a každou kategorii spravuje jiný 

člověk. Co je vyřešeno, vyčistíme. Existuje na to aplikace, informace dáme na web.  

 

Jiří Novotný: problém s utečenci jsme si udělali sami. Utíkají sem lidi, kteří mají jen 

igelitku. Jediné, co pro to můžeme udělat, je s nimi o tom mluvit. Bohužel se s tím 

vždy někdo sveze. Je smutné, že se nedokážeme uskromnit ve svém pohodlí.  

 

Mgr. František Lufinka: řada z nich se nebude mít kam vrátit. Bohužel se s nimi 

sveze i skupina lidí, která bude bezpečnostním problémem. Z důvodu ochrany 

finančních dotací uprchlíkům, se jim úřad práce snaží vyplácet peníze bezhotovostně 

a banky k tomu přistupují vstřícně.  

 

André Jakubička: snaha města je chvályhodná. Připravuje Kraj využití internátu 

k ubytování uprchlíků? 

 

Mgr. František Lufinka: Kraj volné kapacity využívá, už funguje jedno křídlo. 

Utečenci budou ubytováni i na kolejích vysokých škol.  
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Bc. Eva Sasková: není to na dlouhodobé bydlení. Je to jen záchytný bod na 

krátkodobé ubytování. Rychle se to tam točí.  

 

Ing. Jan Mašek: nemáte informaci, zda do této databáze je zařazen i Cristal? 

 

Mgr. František Lufinka: Cristal je v majetku s.r.o., nejsou tam lůžka. Nemám 

informace, zda se registrovali.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: lze využít internát na Poříčí? 

 

Mgr. František Lufinka: samozřejmě jsme to prověřovali. Prostory jsou totálně 

vybydlené, je vytrhané lino, chybí dveře, umyvadla, poničená elektroinstalace a 

odříznuté radiátory. Zprovoznění jednoho patra v základu by vyšlo na 4,5 mil. Kč. 

Pokud by to zagarantoval stát a našla by se firma, která by práce provedla, pak je to 

možné. Od Ministerstva pro místní rozvoj je na to manuál, ve středu to půjde do 

vlády. Pokud bychom měli šanci na dotaci dosáhnout, pak bychom to zkusili a 

požádali.  

 

Jiří Novotný: k městským dotačním programům by k žádosti měla být doložena 

faktura a smlouva. 

 

Jana Boučková: žádám o schůzku ohledně sportovního centra, která by řešila další 

představu fungování.  

 

 

6) Přehled usnesení 

 

Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil tajemník 

Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  

 

 

7) Závěr 

Starosta města ukončil zasedání v 18:00 hodin. Termín příštího řádného zasedání 

zastupitelstva města je stanoven na 2. května 2022. 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

Jana Boučková             Mgr. Ivan Mališ                   Mgr. František Lufinka   

 

Radomil Raja 


