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ZZááppiiss  zz  2277..  zzaasseeddáánníí    

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  22..  55..  22002222  
  

P ř í t o m n i : Jana Boučková 

Eva Dvořáková 

Mgr. Václav Horáček 

   André Jakubička 

   Jiří Linka 

   Ing. Miloslav Louma 

   Mgr. František Lufinka 

MUDr. Irena Lufinková 

Mgr. Ivan Mališ 

Ing. Jan Mašek 

PaedDr. Milada Motlíková  

Ing. Jiří Novotný 

Jiří Novotný 

Radomil Raja 

Cyril Vacek 

 

 

Program : 

    

1)    Zahájení 

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti       

3.1)   Rozpočtové opatření č. 2/2022/ZM 

3.2)   Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – čp. 594, Železný Brod 

3.3)   Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – čp. 38, Střevelná 

3.4)   Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – čp. 654, Vl. Rady, 

Železný Brod 

3.3)   Zřizovací listina Bytového podniku 

4)    Nemovitosti 

4.1)   Prodej pozemků v lokalitě „Těpeřská stráň“ – veřejná soutěž 

4.2)   Darovací smlouva v k.ú. Bzí u Železného Brodu 

4.3)   Směna pozemků v k.ú. Bzí u Železného Brodu  

4.4)   Prodej části pozemku pč. 1492/12 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 14 členů, pan André Jakubička je omluven, dostaví se 

později. Zastupitelstvo města 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 pana Mgr. Václava 

Horáčka a Ing. Jiřího Novotného. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: zdržel se 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: nehlasovala 

Ing. Jiří Novotný: zdržel se  

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

    

Bylo schváleno v 16:34:25 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 1, nepřítomní 1 

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání, z něhož navrhl 

stáhnout bod č. 3.3) Zřizovací listina Bytového podniku. Tento materiál bude 

doplněn a předložen na červnové zasedání ZM.  

Do diskuse bude zařazena zpráva odboru ÚPaRR o akcích Jiráskovo nábřeží, 

Greenway a sportovním hřišti za sokolovnou a pan starosta podá informaci 

k běžencům. 

Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny námitky.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 27. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v upraveném znění. 
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Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: nehlasovala 

Ing. Jiří Novotný: ano  

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:36:13 hod. 

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

 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 26 zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z 25. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: nehlasovala 

Ing. Jiří Novotný: ano  

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 
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Bylo schváleno v 16:37:57 hod. 

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

 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

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

práce, která z větší části pokryje mzdové náklady na tyto pracovníky. Dále je zde 

dotace na realizaci projektu Spojeno sklem! z norských fondů. K doplatku na 

zateplení radnice se váže zapojení rezervy z minulých let, protože akce byla již 

profinancována v loňském roce. Příspěvek ze státního rozpočtu na negativní dopady 

působnosti zákona o kompenzačním bonusu nám vyrovnává nižší příjem daně 

z příjmu fyzických osob.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2022/ZM.  
 
Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Mašek Jan: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: nehlasovala 

Ing. Jiří Novotný: ano  

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:39:48 hod. 

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

 

 

3.2) Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – čp. 594, Železný Brod 

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



 

5 

 

 

Mgr. Ivan Mališ: do Fondu na zlepšení úrovně bydlení přišly 3 žádosti o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci. Stav účtu fondu činí k dnešnímu dni 3 808 919 Kč. 

V současné době je spláceno celkem 8 půjček, celkové měsíční splátky jsou ve výši 

 17 499 Kč, což vychází ročně na 209 988 Kč. Vzhledem k rostoucím cenám je 

předpoklad podání dalších žádostí. 

********* žádá o 100 000 Kč na rekonstrukci koupelny a udržovací práce rodinného 

domu, jehož je vlastníkem. V žádosti vyslovil požadavek na zkrácení doby splatnosti 

půjčky na 3 roky. Měsíční splátka je ve výši 2 800 Kč. 

 

Hlasování - Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

************ na rekonstrukci koupelny v domě čp. 594 - ul. Jarní, Železný Brod, ve 

výši 100 000 Kč.  

 Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod a *********** ve 

výši 100 000 Kč.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 16:42:12 hod. 

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

 

 

3.3) Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – čp. 38, Střevelná 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
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Mgr. Ivan Mališ: o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 300 000 Kč na 

opravu střechy domu čp. 38 ve Střevelné požádala ************, která je 

spoluvlastníkem této nemovitosti. K žádosti doložila souhlasné prohlášení ostatních 

spoluvlastníků. Doba splácení je stanovena na 7 let, výše měsíční splátky činí 

3 572 Kč. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

********** na opravu střechy na domě čp. 38 - část obce Střevelná, obec Železný 

Brod, ve výši 300 000 Kč.  

 Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod a ********** ve výši 

300 000 Kč. 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 16:43:17 hod. 

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

 

 

3.4) Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci – čp. 654, Vl. Rady, Železný 

Brod 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje 
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Mgr. Ivan Mališ: další žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 

300 000 Kč na opravu střechy domu podal ************. Jedná se o bytový dům čp. 654 

v ulici Vl. Rady, jehož je ************ spoluvlastníkem. Prohlášení ostatních 

spoluvlastníků bylo doloženo. Doba splácení je stanovena na 7 let, výše měsíční 

splátky činí 3 572 Kč. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

 

Mgr. Ivan Mališ: hlásím možný střet zájmu. 

 

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně bydlení 

*********** na opravu střechy na bytovém domě čp. 654 - ul. Vl. Rady, obec 

Železný Brod, ve výši 300 000 Kč.  

 Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi městem 

Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod a *********** ve 

výši 300 000 Kč. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 16:44:29 hod. 

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

 

 

3.5) Zřizovací listina Bytového podniku 

Předkládá pan Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku 

Tento bod byl stažen z programu. 
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4) Nemovitosti 

 

4.1) Prodej pozemků v lokalitě „Těpeřská stráň“ – veřejná soutěž 

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

 

Mgr. František Lufinka: v podmínkách veřejné soutěže na prodej pozemků 

v lokalitě Těpeřská stráň došlo pouze k drobným úpravám.  

 

Iveta Polejová: hlavní podmínky jako postavení rodinného domu do stanovené 

doby, jeden žadatel rovná se jeden pozemek či trvalé bydliště v Železném Brodě při 

rovnosti nabídky ve 3. kole zůstaly zachovány, ale přímo do pravidel veřejné soutěže 

byla okopírována cena za jednotlivé pozemky.   

 

Ing. Jan Mašek: doporučuji záměr prodeje inzerovat na realitních serverech.  

 

Mgr. František Lufinka: s inzercí se počítá. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

záměr prodeje pozemků parc. č. 1160/8, 1149/1, 1160/1, 1160/9, 959/1, 960, vše 

v k.ú. Železný Brod. 

 Schvaluje 

podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupních smluv na 

pozemky v lokalitě "Těpeřská stráň" a podmínky prodeje. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 16:46:17 hod. 

Pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 1 
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4.2) Darovací smlouva v k.ú. Bzí u Železného Brodu 

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

 

Mgr. František Lufinka: v listopadu 2021 jsme schválili přijetí daru pozemku o 

výměře 138 m2, na kterém je umístěna místní komunikace. Vše bylo dotaženo do 

konce, byl vyhotoven geometrický plán i návrh směnné smlouvy.  

 

Iveta Polejová: cena by měla být ve smlouvě uvedena z důvodu zveřejňování 

v registru smluv. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

přijetí daru pozemku parc. č. 685/3 v k.ú. Bzí u Železného Brodu o výměře 138 

m2, který je zastavěn stavbou komunikace.  

 Schvaluje 

uzavření darovací smlouvy mezi městem Železný Brod, se sídlem náměstí 

3. května 1, Železný Brod, IČO 00262633, zastoupené starostou města Mgr. 

Františkem Lufinkou a ************** na dar pozemku parc. č. 685/3 o výměře 

138 m2 v k.ú. Bzí u Železného Brodu.  

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 16:48:03 hod. 

Pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 1 
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4.3) Směna pozemků v k.ú. Bzí u Železného Brodu 

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

 

Mgr. František Lufinka: v listopadu loňského roku schválilo zastupitelstvo směnu 

pozemků bez finančního vyrovnání. Byly vyhotoveny geometrické plány, znalecký 

posudek a směnná smlouva.  Obvyklá cena pozemků v majetku města je dle 

znaleckého odhadu ve výši 38 794 Kč a cena pozemků *********** 39 732 Kč.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

 Schvaluje 

směnu pozemků parc. č. 61/5, 61/6, 63/2, 64/2 za pozemky parc. č. 865/2 , 60/2 , vše 

v k.ú. Bzí u Železného Brodu bez dalšího finančního vyrovnání.  

 Schvaluje 

uzavření směnné smlouvy mezí městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, 

Železný Brod, PSČ 46822, IČO 00262633, zastoupené starostou města Mgr. 

Františkem Lufinkou a *********** na pozemky parc. č. 61/5, 61/6, 63/2, 64/2, 60/2, 

865/2 vše v k.ú. Bzí u Železného Brodu.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 v 16:49:12 hod. 

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

 

 

 

4.4) Prodej části pozemku pč. 1492/12 v k.ú. Železný Brod 

Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje  
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Mgr. František Lufinka: je zde žádost o odkoupení pozemku o rozměrech 6x6 m Na 

Vápence za účelem přístavby garáží. Odbor ÚpaRR s prodejem nesouhlasí. V části 

tohoto pozemku je umístěn kabel NN a rovina za garáží měří pouze 4 m a pak 

následuje sráz k hřišti.   

 

Iveta Polejová: jedná se o nestabilní část pozemku, je zde navážka a jakékoliv 

umístění stavby by mohlo narušit tento svah. Přístavba není vhodná, ani z důvodu 

kabelu NN se zde nic stavět nemůže.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1492/12 v k.ú. 

Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

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 16:51:22 hod. 

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

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

Mgr. František Lufinka: v současné době máme nahlášených 280 registrovaných 

běženců, z toho 170 jich je v Železném Brodě, přes 50 v Zásadě a přes 20 na Pěnčíně. 

Řádově víme pouze o 1/3. O ostatních nemáme přehled. V rámci nouzového stavu na 

nás připadne 120 Ukrajinců. Skupina ubytovaných je v bytech 1+1, 2+1 a třech bytech 

3+1. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dotační program na rekonstrukci objektů 

k ubytování, ale nejsme schopni jej využít. Dotace je 120 tis. Kč na lůžko, termín je do 

listopadu 2022, což nejsme schopni zrealizovat. Zvažujeme možnost částečného 

využití na některé byty.  
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Na ZŠ Školní je 30 ukrajinských dětí. Každý den se 3 hodiny učí češtinu. Nástup dětí 

do mateřských škol teprve očekáváme, měly by mít očkování. Školy kapacity mají, 

ale MŠ jsou na stropu.  

 

Ing. Jan Mašek: jaký je trend? 

 

Mgr. František Lufinka: předminulý týden bylo přijato 490 uprchlíků, minulý týden 

to bylo 400. Nárůst není patrný, někteří Ukrajinci dokonce i odcházejí. Mám trochu 

strach z ukrajinských Rómů. Tato komunita chce být ve společenství po 30-40 lidech, 

což je problém.  Němci nám je vracejí. 

 

Mgr. Martin Řehák: na příští zasedání připravíme souhrn všech akcí, dnes chci 

podat informaci o Greenway, Jiráskově nábřeží a hřišti za sokolovnou.  

 

Greenway 

Bylo vydané stavební povolení, které je v právní moci. Podali jsme žádost na státní 

fond dopravní infrastruktury. Bude-li žádost úspěšná, rozjede se veřejná zakázka. 

Stavba začne úpravou svahu. 

 

Jiráskovo nábřeží 

Práce nyní probíhají u panelového domu čp. 713. Kolem čp. 712 jsou parkovací stání. 

S vedením stavby je uzavřená dohoda, že se může parkovat i na zhutněných místech. 

Větší část veřejného osvětlení už je položena, ale napojí se teprve, až bude vše 

hotové. Termín dokončení je 31. 12. 2022. Stavba probíhá dle harmonogramu, 

problém vyvstal s betonem pod asfaltem, se kterým se nepočítalo. 

 

Hřiště za sokolovnou 

Při terénních pracích se strhly asfalty a celá plocha se začala hýbat. Byl přizván 

geolog, proběhly zkoušky s výsledkem, že 20 – 30 cm zeminy se bude muset odtěžit, 

aby se plocha zpevnila. Vzniknou vícenáklady. ČEZ sebral rezervovaný příkon, 

projektuje novou přípojku s více ampéry. S uložením v našich pozemcích není 

problém, ale s uložením v krajských ano. Budeme se snažit připojit alespoň 

provizorně. Termín ČEZu je 26. 3. 2023. Děláme vše pro to, aby hřiště elektřinu mělo. 

Dokončení hřiště má termín listopad 2022, problém je jen s připojením elektřiny. 

 

Mgr. František Lufinka: jsem v jednání s Libereckým krajem. Kabel má chodníkem.  

 

Mgr. Ivan Mališ: proběhla veřejná zakázka na technický dozor Greenway. Výběrové 

řízení projednala RM a schválila vítězného uchazeče. 

 

Ing. Jiří Novotný: o kolik peněz žádáme v projektové dokumentaci Greenway? 

 

Mgr. Martin Řehák: náklady v základní dokumentaci pro stavební povolení jsou 76 

mil. Kč, necelých 15 mil. bychom měli platit my. 
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Mgr. František Lufinka: je tam přesun materiálu a hmot. Materiálově by cena 

nemusela růst, ale projeví se zvýšené ceny pohonných hmot. 

 

Mgr. Martin Řehák: cena je trochu navýšená v souvislosti s tím, co se děje ve 

stavebnictví. Stavební povolení bylo vydáno začátkem února, žádost se podávala 

koncem února. 

 

Ing. Jan Mašek: s hřištěm za sokolovnou je nějaký vývoj nebo to stojí? 

 

Mgr. Martin Řehák: minulý týden padla finální verze. Je tam velké hřiště, na 

bývalém házenkářském hřišti je hřiště na plážový volejbal, zůstává prostor na velké 

herní prvky. Předělává se Vajsovna a kiosek. V meziprostoru se postavil nový objekt, 

který bude sloužit jako sklad na půjčovnu kol. Místo současného plážového hřiště 

vznikne parkoviště pro sokolovnu.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: změnilo se něco v parku u Exathermu v souvislosti 

s Jiráskovým nábřežím? 

 

Mgr. Martin Řehák: na letošní rok je naplánované dokončení přístřešku a dosazení 

několika stromů. Jednali jsme s panem architektem Vavřínem, zda je schopen to 

rozprojektovat a řekl, že ne. Proto budeme vyhlašovat výběrové řízení na 

projektovou dokumentaci.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: co se týče zeleně na pozemcích města v Trávníkách, je 

nejjednodušší je zatravnit. Doporučuji naplánovat to na podzim. Chci se také zeptat 

na parčík v Železné. 

 

Mgr. Martin Řehák: zahradník se bude moci Trávníkům věnovat až v létě a připraví 

se to na příští sezónu. V parčíku v Železné nebyl použit postřik z důvodu květin pro 

včely. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: všechny lavičky na autobusovém nádraží jsou obsazeny 

Rómy. 

 

Ing. Jan Mašek: plánujete ještě někde v Trávníkách dodláždění? 

 

Mgr. Martin Řehák: ano, ale pouze u domu. Kvůli kořenovým systémům nemůžeme 

víc. 

 

Ing. Miloslav Louma: proč je provoz ve všech mateřských školách o prázdninách 

uzavřen na 5 týdnů? 
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Mgr. František Lufinka: takto to funguje už 15 let. V době uzavření MŠ se dělají 

stavební úpravy. Problém je i s přejitím na jinou školku. 

 

Eva Dvořáková: uzavření MŠ předchází vždy průzkum ve školkách. Dětí, které by 

navštěvovaly MŠ o prázdninách, je málo, provoz by byl neekonomický. Děti se 

špatně integrují na jinou učitelku a jiný kolektiv, a proto přechod do jiné MŠ není 

dobrý. 

 

Občan *********: letos jsem na Malém náměstí spadl do díry u lavičky. Díra je 

zarostlá, místo by se mělo zabezpečit. 

 

Mgr. František Lufinka: podíváme se na to a díru necháme zasypat. 

Energie máme nasmlouvané od Českého Tepla, které zaslalo informaci, že od 

července bude zdražovat. Pokud nesouhlasíme, můžeme si hledat jiného dodavatele. 

 

 

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 konstruktivní připomínky a ukončil zasedání 

v 17:35 hodin. Termín příštího řádného zasedání zastupitelstva města je 13. 6.2022. 

 

 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

 

Mgr. Václav Horáček        Mgr. Ivan Mališ                   Mgr. František Lufinka   

 

 

Ing. Jiří Novotný 


