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ZZááppiiss  zz  2288..  zzaasseeddáánníí    

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1133..  66..  22002222  
  

P ř í t o m n i : Jana Boučková 

Eva Dvořáková 

   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 

 

O m l u v e n : Mgr. Václav Horáček 

 

N e p ř í t o m e n : André Jakubička 

 

 

 

 

Program : 

    

1)    Zahájení 

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti 

3.1)   Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022-2026       

3.2)   Rozpočtové opatření č. 3/2022/ZM 

3.3)   Schválení účetní závěrky za rok 2021 

3.4)   Schválení závěrečného účtu města Železný Brod 

3.5)   Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti – návrhy dotací 

3.6)   Program podpory kultury, činnosti spolků a organizací nabízejících 

volnočasové aktivity mládeže - návrhy dotací 

3.7)   Studie venkovního areálu za sokolovnou 

3.8)   Informace o investičních akcích  

4)    Nemovitosti 

4.1)   Kupní smlouva Splzov 
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4.2)   Prodej části pozemku v k.ú. Jirkov u Železného Brodu 

4.3)   Prodej části pozemku v k.ú. Jirkov u Železného Brodu - zahrada 

5)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

6)    Přehled usnesení 

7)    Závěr   

 

 

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 13 členů, omluven je Mgr. Václav Horáček, nepřítomen pan 

André Jakubička. Paní Jana Boučková a pan Jiří Novotný se dostaví později. 

Zastupitelstvo je schopno jednání a usnášení se.  

 

Paní PaedDr. Milada Motlíková požádala, aby byla na program zařazena rychlostní 

zkouška Chlístov Rally Bohemia. 

 

Pan starosta sdělil, že bod bude zařazen do diskuse. 

 

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

připomínky. 

 

Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání PaedDr. Miladu 

Motlíkovou a pana Cyrila Vacka. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: nepřítomen 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek:  zdržel se 

 

Bylo schváleno v 16:35:44 hod. 
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Pro 9, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 4 

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání, proti němuž 

nebyly vzneseny námitky.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: nepřítomen 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 16:36:13 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 4 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 

Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  

Předseda kontrolního výboru nemá k plnění usnesení připomínky.  

 

Ing. Jan Mašek: nabídku na prodej pozemků jsem na Srealitách, které jsou největším 

inzertním portálem nemovitostí, nenašel. 

 

Iveta Polejová: ze Srealit přišla teprve dnes odpověď s nabídkou ceny na zveřejnění. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod. 

 

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

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: nepřítomen 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 16:38:52 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 4 

 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 - 2026 

Předkládá paní Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí 

 

Mgr. František Lufinka: v září proběhnou volby do zastupitelstev obcí a v souladu 

se zákonem je nutné stanovit počet členů zastupitelstva města pro příští volební 

období. Počet zastupitelů se řídí počtem obyvatel, u nás se vychází z rozmezí 11 – 25 

zastupitelů. Z dlouhodobějšího horizontu se osvědčil počet 15 zastupitelů, proto 

navrhujeme zůstat u tohoto čísla.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města stanoví počet členů zastupitelstva města Železný Brod, který 

má být zvolen pro volební období 2022 - 2026, na 15.  
 
Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: nepřítomen 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 
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MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 16:40:21 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 4 

 

 

3.2) Rozpočtové opatření č. 3/2022/ZM 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

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

práce ze státního rozpočtu. Je to minimální částka, potýkáme se s nedostatkem těchto 

pracovníků. Dotace z MPS na výkon sociální péče částečně kryje mzdové výdaje na 

výkon této činnosti. Dotace na poskytování služeb v DPS – 2. splátka jsou peníze pro 

sociální služby. Snaha centrálních orgánů je snižovat částky a přehrávat je na 

obyvatele. Ze Státního fondu životního prostředí přišla dotace na veřejné osvětlení. 

Jsou to akce, které byly dokončeny. Úhrada výdajů na činnost lesního hospodáře 

námi pouze proteče, bude přeposlána na jednotlivé lesní správy, protože město je 

pouze prostředníkem.  

 

Hlasování - Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2022/ZM. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: nepřítomen 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 16:44:12 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 4 
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Na jednání se dostavili paní Jana Boučková a pan Jiří Novotný. Počet členů 

zastupitelstva se navýšil na 13.  

 

 

3.3) Schválení účetní závěrky za rok 2021 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

Mgr. František Lufinka: účetní závěrku schvaluje ZM a podle platné prováděcí 

vyhlášky je základním podkladem pro její schválení samotná účetní závěrka, účetní 

záznamy vztahující se k významným skutečnostem – inventarizační zpráva a zpráva 

auditora o ověření účetní závěrky. V příloze je zpráva auditora, jehož závěr zní: při 

přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2021 nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. c zák. č. 420/2004 

Sb. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, 

přílohu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) města 

Železný Brod za rok 2021.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 16:47:53 hod. 

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

 

 

3.4) Schválení závěrečného účtu města Železný Brod 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  
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Ing. Miloslav Louma: finanční výbor se sešel 1. června 2022 s tímto závěrem: příjmy 

za rok 2021 byly oproti navrženému rozpočtu vyšší o 39 mil. Kč, což bylo způsobeno 

vyššími daňovými příjmy o 10 mil. Kč a přijatými dotacemi, z nichž nejvyšší byly 

dotace na projekt Spojeno sklem, snížení energetické náročnosti knihovny a 

modernizace sběrného dvora 3. etapa. Některé investiční akce se nestihly realizovat. 

Největšími provedenými investičními akcemi bylo zateplení radnice, povrchy 

Trávníků a zateplení domu na Rafandě. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 21 mil. Kč, 

proto financování nebylo potřeba. Teplo skončilo v zisku, Technické služby ve ztrátě, 

ale po uhrazení faktur z prosince budou v zisku. Střednědobý výhled je spíš 

krizovým scénářem. Auditor nezjistil chyby a nedostatky v hospodaření a 

neidentifikoval žádná rizika. Finanční výbor doporučuje schválit závěrečný účet 

města bez výhrad. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

• Bere na vědomí 

zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 1. 6. 2022. 

 

• Souhlasí 

s celoročním hospodařením města za rok 2021 včetně zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2021 

bez výhrad.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
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3.5) Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti – návrhy dotací 

Předkládá místostarosta města Mgr. Ivan Mališ 

 

Mgr. Ivan Mališ: rada města schválila přidělení dotací spadajících do její 

kompetence dle návrhu sportovní komise, pouze v případě sportovního klubu Jirkov 

došlo k úpravě, kdy bylo přidáno této organizaci 5 tis. Kč. Z tohoto důvodu rada 

města navrhla odebrat největším příjemcům dotací 1 tis. Kč. V příloze je tabulka 

s návrhy sportovní komise a tabulka povinných příloh, jak žádající subjekty dodaly 

výroční zprávu a zprávu o hospodaření.  

 

Jiří Linka: všechny přijaté žádosti do tohoto programu činily 1 919 219 Kč, čímž by 

došlo k přečerpání rozpočtem alokované částky, která činí 1 500 tis. Kč. Požadované 

částky jsme museli seškrtat. Byla dána kritéria: 

1) počet členů  

2) počet akcí 

3) velikost areálu 

4) využívání možnosti žádat o dotaci jinde 

5) možný odklad žádostí na příští rok. 

Sportovní komise nakonec všechny dotace jednomyslně schválila.  

 

Mgr. Ivan Mališ: dva dny před zasedáním sportovní komise jsme dostali výsledky o 

přidělení krajských dotací. Z 223 subjektů nebyly poskytnuty dotace pouze 20 z nich. 

Z našeho města podaly žádost: tenisový klub, FK, Sokol a Fit centrum Jany 

Boučkové. Všem těmto organizacím byla dotace přiznána. Sportovní komise 

kvitovala, že nespoléhaly pouze na příspěvky od města, ale sháněly dotace i jinde.  

 

Ing. Miloslav Louma: zápis sportovní komise mi přijde z hlediska transparentnosti 

nedostatečný, chybí tam odůvodnění.  

 

Mgr. Ivan Mališ: pokud máte pocit, že subjekt měl dostat jinou částku, navrhněte ji. 

Komise je pouze poradní orgán, ale rozhoduje zastupitelstvo.  

 

Jana Boučková: v návrhu bylo zohledněno, zda subjekty žádaly o další dotace. Ti, 

kteří splňovali kritéria, obdrželi vyšší částku. Jednání proběhlo korektně, ani z Kraje 

ani odjinud nedostáváme zpětnou vazbu při přidělení dotací.  

 

Ing. Jan Mašek: přikláním se k názoru pana Loumy. Činnost komise nezpochybňuji, 

ale měli bychom mít podrobnější informace. Byli žadatelé, pokud nedodali podklady, 

vyzváni k doplnění? 

 

Mgr. Ivan Mališ: ano, byli. 

 

Jiří Linka: k jednotlivým žádostem mám poznámky. Sokol Bzí chtěl dotaci na 

vinylovou podlahu, ale jelikož zde probíhá cvičení pouze 1x týdně, bylo jim 
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doporučeno, aby svůj požadavek přehodnotili a požádali si příští rok. Pokud 1x 

týdně chodí cvičit 6 žen, není tato dotace tak důležitá, jako když chodí 200 dětí na 

fotbal.  

 

Jana Boučková: obeslali jsme všechny spolky, aby napsaly výhled požadavků na 

příští rok, abychom věděli, kolik peněz budeme potřebovat na příští rok a výhledově 

i na další 4 roky.  

 

Jiří Linka: ke každé žádosti podám informace ze sportovní komise a budeme 

hlasovat o jednotlivých žádostech.: 

 

SK doporučila neposkytnout dotaci TJ Chlístov na zbudování chodníčku a byla 

uzavřena dohoda, že podají žádost příští rok.  

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:24:06 hod. 

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

 

 

SK doporučila neposkytnout dotaci Sokolu Bzí, který chtěl dotaci na vinylovou 

podlahu. Jelikož zde probíhá cvičení pouze 1x týdně, bylo jim doporučeno, aby svůj 

požadavek přehodnotili a požádali si příští rok. Pokud 1x týdně chodí cvičit 6 žen, 

není tato dotace tak důležitá, jako když chodí 200 dětí na fotbal.  

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ:  zdržel se 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 
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Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:25:02 hod. 

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

 

SK navrhuje Sokolu Železný Brod na podporu sportu 119 tis. Kč, oproti 

požadovaným 168 tis. Kč. Nebylo doloženo, kde bude soustředění a ubytování 

dorostu. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:27:49 hod. 

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

 

Tenisovému klubu bylo na pořízení nové izolační bublinkové folie, která má snížit 

úniky tepla, navrženo 165 601 Kč, oproti 172 304 Kč. Ponížení bylo na základě 

schválených kritérií.  

Možný střet zájmu hlásí: Mgr. František Lufinka. MUDr. Irena Lufinková, Eva 

Dvořáková, Jiří Linka. 

 

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

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:30:17 hod. 

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

 

Na financování správce tenisového klubu na dobu 9 měsíců je navržena požadovaná 

částka 72 tis. Kč.  

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:31:14 hod. 

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

 

Klub kanoistiky požádal o 120 500 Kč na rozvod elektrického proudu v areálu 

Paraplíčko. Dotace byla ponížena o 1 000 Kč. SK souhlasila s tím, že Klub kanoistiky 

nedostane ostatní dotace, protože tato je pro ně prioritou. Do budoucna 

předpokládají rozšíření míst v areálu pro karavany.  
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Jana Boučková: dohodli jsme se s kanoisty, že areál bude zlegalizován jako místo pro 

tábořiště a bude se vybírat poplatek za stany.  

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: nehlasoval 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:35:49 hod. 

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

 

Dotace na činnost Fit studia aerobiku Jany Boučkové byla ponížena dle kritérií na 

193 299 Kč. 

Možný střet zájmu hlásí Jana Boučková. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: nehlasoval 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: nehlasoval 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 17:37:31 hod. 
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Pro 11, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 2, nepřítomní 2 

 

Dotace FK byla ponížena na 318 297 Kč. Vše bylo z jejich strany splněno, je to největší 

sportovní organizace v Brodě, mají stálého správce.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:42:51 hod. 

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

 

Žádost FK na mzdy trenérů se nekrátila a je přiznána v plné výši 325 tis. Kč.  

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:43:54 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
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Dotaci pro TJ Sokol Bzí na úhradu energií navrhujeme ponížit na 50 tis. Kč. Vycházeli 

jsme z porovnání s Hrubou Horkou, kde je obdobně velká sokolovna. Náklady Bzí 

jsou neúměrně vysoké a nejsou adekvátní k akcím, které tam pravidelně probíhají.  

 

Ing. Jiří Novotný: pořádají tam i komerční akce, zřejmě to spojili. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný:  zdržel se 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek:  zdržel se 

 

Bylo schváleno v 17:46:31 hod. 

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

 

Odhlasované usnesení:  

Zastupitelstvo města  

• Neschvaluje 

Dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě 

na rok 2022 - TJ Chlístov, z.s., se sídlem Chlístov 51, 468 22 Železný Brod, IČO 

16389191 na projekt Zbudování chodníčku.  

• Neschvaluje 

Dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě 

na rok 2022 - Tělocvičná jednota Sokol Bzí, se sídlem Bzí 120, 468 22 Železný 

Brod, IČO 70902178 na projekt Vinylová podlaha kulturní místnosti.  

• Schvaluje 

Dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném 

Brodě na rok 2022 v rámci výzvy na následující projekty těmto subjektům a 

uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace:  

1. 119 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Železný Brod, se sídlem 

Masarykova 500, 468 22 Železný Brod, IČO 70956031 na projekt 

Podpora sportu v TJ Sokol Železný Brod.  
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2. 165 601 Kč Tenisový klub Železný Brod, spolek, se sídlem nábřeží 

Obránců míru 859, 468 22 Železný Brod, IČO 44225245 na projekt 

Pořízení nové izolační bublinkové folie na přetlakovou halu TK ŽB.  

3. 72 000 Kč Tenisový klub Železný Brod, spolek, se sídlem nábřeží 

Obránců míru 859, 468 22 Železný Brod, IČO 44225245 na projekt 

Správce areálu TK Železný Brod na rok 2022.  

4. 119 500 Kč Klub kanoistiky Železný Brod z.s., se sídlem náměstí 

3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČO64669114 na projekt Rozvod 

elektrického proudu v areálu „Paraplíčko“.  

5. 193 299 Kč Fit studio aerobiku Jany Boučkové z.s., se sídlem Záškolí 

195, 468 22 Železný Brod, IČO 27049779 na projekt Činnost Fit studia 

aerobiku Jany Boučkové z.s. v roce 2022. 

6. 318 297 Kč FK Železný Brod, z.s., se sídlem nábřeží Obránců míru 881, 

468 22 Železný Brod, IČO 60253606 na projekt Činnost a provoz FK 

Železný Brod.  

7. 325 000 Kč FK Železný Brod, z.s., se sídlem nábřeží Obránců míru 881, 

468 22 Železný Brod, IČO 60253606 na projekt Mzdové náklady FK 

Železný Brod, z.s.  

8. 50 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Bzí, se sídlem Bzí 120, 468 22 

Železný Brod, IČO 70902178 na projekt Tělocvičná jednota Sokol Bzí – 

úhrada energií v roce 2022.  

 

3.6) Program podpory kultury, činnosti spolků a organizací nabízejících 

volnočasové aktivity mládeže – návrhy dotací 

Předkládá místostarosta města Mgr. Ivan Mališ 

 

Mgr. Ivan Mališ: do programu podpory kultury, činnosti spolků a organizací 

nabízejících volnočasové aktivity mládeže bylo podáno 37 žádostí, z toho 3 žádosti 

jsou nad 50 tis. Kč a rozhoduje o nich zastupitelstvo.  

Sokol Těpeře překročil částku a RC Andílek podal žádost pozdě, proto oběma 

organizacím bude doporučeno požádat si o dotaci ve 2. kole.  

 

Kulturní komise navrhuje neposkytnout dotaci TJ Sokol Těpeře na provozní náklady. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 
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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 17:49:23 hod. 

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

 

Kulturní komise navrhuje neposkytnout dotaci RC Andílek na projekt Pod křídly 

andílka. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ne 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 17:50:07 hod. 

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

 

Kulturní komise navrhuje ponížit žádost SDH Jirkov na kulturní akce 

z požadovaných 54 400 Kč na 31 tis. Kč. Komise uznává náklady na kapelu, ale 

náklady na ozvučení se jí zdají být velké.  

 

Ing. Jan Mašek: je to investice do aparatury pro SDH, proto byla vyškrtnuta. 

Doporučujeme myslet na to při schvalování programu v příštím roce.  

 

Mgr. Ivan Mališ: zatím to program podpory kultury nezakazuje.   

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 
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Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: 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 17:53:40 hod. 

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

 

Odhlasované usnesení:  

Zastupitelstvo města  

• Neschvaluje 

dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a 

podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném 

Brodě na rok 2022 v rámci 1. výzvy - Tělocvičná jednota Sokol Těpeře, se 

sídlem Těpeře 66, 468 22 Železný Brod, IČO 01877216 na projekt Provozní 

náklady na činnost pobočného spolku na rok 2022.  

• Neschvaluje 

dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a 

podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném 

Brodě na rok 2022 v rámci 1. výzvy - Rodinné centrum Andílek z.s., se sídlem 

Jirchářská 47, 468 22 Železný Brod, IČO 04885031 na projekt Pod křídly 

Andílka.  

• Schvaluje 

dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a 

podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném 

Brodě na rok 2022 v rámci 1. výzvy a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto 

dotaci - 31 000 Kč SDH Jirkov, se sídlem Jirkov 2, 468 22 Železný Brod, IČO 

64668011 na projekt Kulturní akce SDH Jirkov.  

 

3.7) Studie venkovního areálu za sokolovnou 

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

 

Mgr. František Lufinka: dochází ke stavebním úpravám areálu. Vzhledem 

k navýšení cen materiálu není situace ideální. Se studií vás seznámí vedoucí ÚPaRR . 
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Mgr. Martin Řehák: venkovní areál za sokolovnou se buduje, je zde problém 

s povrchem. Jsme ve spojení s projektantem na elektrickou přípojku, která bude na 

rohu haly. Co do rozmístění hřišť se studie nemění. Plážové hřiště bylo vycentrováno 

do házenkářského areálu. Vznikne nově vytvořený objekt sloužící pro kiosek. 

Velikost areálu narůstá z důvodu nutnosti zázemí. Občerstvení bude využíváno i pro 

cyklisty přijíždějící z cyklostezky. Budou zde umístěny prvky pro aktivní odpočinek 

i dětské atrakce. Není to dotačně podpořitelné. Objekt z Jiráskova nábřeží je vstupní, 

bude tam půjčovna + místo na rezervaci. Tento objekt chceme zafinancovat dotací 

z nového IROP. Pokud zde umístíme info Greenway Jizera, popř. galerii, získáme 

dotaci. Areál je cílený na Greenway, zázemí pro multifunkční hřiště bude ve 

Vaisovně. Náklady zatím neznáme, velmi hrubý odhad je 9 – 10 mil. Kč, budeme se 

snažit získat dotace. 

 

Ing. Jan Mašek: škoda, že dětské hřiště není poblíž kiosku, což by z mého pohledu 

bylo lepší. Kolik lidí chodí na plážák? 

 

Alena Antoszová, DiS: v současné jej době využívají sokolové 1 – 2x týdně, ale hřiště 

používají všechny termíny soustředění.  

 

Jana Boučková: hřiště na plážový volejbal doporučuji zachovat, je to jedno z kritérií 

pro ubytované. Líbí se mi návrh na galerii, zapracovala bych tam sokol a tenis – má 

to historii.  

 

Cyril Vacek: pokud bude v areálu půjčovna, přijdeme o možnost dotace? Toto místo 

má potenciál. Mám obavu z monopolizace, měli bychom o tom přemýšlet.  

 

Mgr. Martin Řehák: bude to v podmínkách a není problém to nastavit na 5 let. 

 

Mgr. František Lufinka: jsme na startovací čáře, jedná se o finální nástřel, bude to 

otázka dalšího ZM. 

 

Ing. Jiří Novotný: kolem kiosku je hodně míst a poměrně dost prostoru je nad 

hřištěm. Zvažme, abychom se nepřipravili o místo a využijme i prostor tribuny. 

Hodně místa vznikne i tam, kde jsou teď střídačky.  

 

Alena Antoszová, DiS.: zvažovali jsme návrhy na minigolf, což je jedna z dalších 

možností, ale záměrem je, aby areál nebyl přeplácaný.  

 

Ing. Jiří Novotný: tato stavba půjčovny mi nepřijde architektonicky vhodná 

k objektům, které stojí na Jiráskově nábřeží.  

 



 

19 

 

Mgr. František Lufinka: je to areál, který by měl být sjednocen. Pokud bychom se 

měli přizpůsobit okolním domům, nepostavili bychom nic. Budeme s tím pracovat, 

bude to i otázka dalších dotačních titulů, kde na celou akci získat peníze.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí studii řešení venkovního areálu za sokolovnou 

v Železném Brodě zpracovanou ing. arch. Hilpertem.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 18:24:43 hod. 

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

 

 

3.8) Informace o investičních akcích 

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

 

Mgr. Martin Řehák: většina prací na regeneraci Jiráskova nábřeží je dokončena, zítra 

proběhne asfaltování povrchu. Na dětském hřišti Na Vápence budou ve středu 

osázeny dětské prvky. Na hasičské cvičiště už bylo vydané stavební povolení. Jsou 

podané žádosti na zateplení hasičské zbrojnice na Hrubé Horce a na byty pro 

uprchlíky v Příčné ulici a v Panském domě. Probíhá nátěr střechy na Teprovsku, 

bude se muset řešit výměna střešní krytiny. Nátěr zvonice proběhne tento týden. 

Kontejnerové stání u tenisu bylo dokončeno i s chodníkem, v přípravě je 

kontejnerové stání v Brodecké ulici a u hřbitova. V rozpočtu jsou další akce, a to 

chodník Pelechovská a lávka přes Jizeru. V obou případech čekáme na dotaci. 

Projektují se schody k Jizeře, bude se zadávat výběrové řízení na projektové práce na 

tržnici. Běží výběrové řízení na projektové práce za ZUŠ. Byly dokončeny sociálky v 

areálu TS. 
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Ing. Jiří Novotný: jak dlouhá jsou parkovací místa v rámci revitalizace Jiráskova 

nábřeží? 

 

Mgr. Martin Řehák: 5 m a bude tam umístěno zábradlí. 

 

Ing. Jan Mašek: je škoda, že nebudou schody k Jizeře. 

 

Mgr. Martin Řehák: schody jsou umístěny nad a pod stavidly a jsou primárně 

určeny pro vodáky. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o investičních akcích města.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 18:39:03 hod. 

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

 

 

4) Nemovitosti 

 

4.1) Kupní smlouva Splzov 

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

 

Mgr. František Lufinka: na minulém zasedání jsme schvalovali odkoupení 

pozemku, který by pro nás měl mít do budoucna strategický význam. Byla 

vypracována kupní smlouva, která je dnes předložena ke schválení. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu č. 4150/ULB/2022, kterou se převádí 

pozemek: 

- pozemková parcela č. 1011 o výměře 155 m2, vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, na LV 60000 pro 

katastrální území Bzí u Železného Brodu, obec Železný Brod, z vlastnictví státu do 

vlastnictví 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: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 18:40:22 hod. 

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

 

 

4.2) Prodej části pozemku v k.ú. Jirkov u Železného Brodu 

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

 

Mgr. František Lufinka: v roce 2020 se jednalo o záměru prodeje pozemku v Jirkově, 

ale zastupitelstvo prodej neschválilo. Nyní požaduje nový majitel oddělit pozemek a 

část prodat. Při rozdělení pozemku zůstane v majetku města zbytková část 

s obtížným přístupem.  

 

Iveta Polejová: nový vlastník užívá i část pozemku za cestou. Oddělení a prodej části 

parcely pro nás není výhodný.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1064/1 - ostatní 

plocha - neplodná půda v k.ú. Jirkov u Železného Brodu. 
 

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

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ne 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 18:43:13 hod. 

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

 

 

4.3) Prodej části pozemku v k.ú. Jirkov u Železného Brodu - zahrada 

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

 

Mgr. František Lufinka: jedná se o stejnou lokalitu, pozemek tvoří zázemí 

k rekreačnímu objektu. Oplocení provedl již předchozí vlastník a nový majitel jej 

chce odkoupit. S prodejem bychom souhlasili za podmínky, že budeme znát oficiální 

hranice.  

 

Iveta Polejová: pozemek je léta zaplocený, nikdo neví, kudy vedou hranice. Je nutné 

zachovat cestu, která je využívaná při vstupu do lesa. Před prodejem budu 

požadovat vytyčení vlastnické hranice.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1065/6 v k.ú. Jirkov u 

Železného Brodu o výměře 433 m2 s podmínkou, že bude vytýčena vlastnická 

hranice u účelové komunikace. Náklady na vytýčení pozemku ponese žadatel.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: nepřítomen 

Jiří Novotný: ano 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: nepřítomen 

Ing. Jan Mašek: ano 
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Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ano 

Cyril Vacek: ano 

 

Bylo schváleno v 18:46:30 hod. 

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

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

 

Mgr. František Lufinka: od ředitelky muzea paní Hejralové jsme obdrželi materiál, 

z něhož vyplynulo, že jsme zastupitelstvo, které řeší rasistické otázky. Mrzí mě to, 

myslím, že to pravda není. Na podzim jsme na ZM všichni l3 hlasy vzali na vědomí 

projekt Spojeno sklem, ale článek a věta v něm o rasismu mě zarazila. Na základě 

toho se vás ptám, jestli se vás to nějak dotklo. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: nepochopila jsem, o co paní ředitelce v mailu šlo. 

 

Mgr. František Lufinka: závěr publikace Železnobrodští Romové a sklo, který 

vyplynul z výzkumu, je neobjektivní a věta „přestože rasismus a předsudky se 

nevyhýbají ani Želenému Brodu, viz. např. nelibost některých zastupitelů města nad 

probíhajícím projektem otevřeně vyjádřená při jeho veřejné prezentaci“ není 100 % 

podložená. Jedná se o publikaci s kódem ISBN a vyznívá tak, že železnobrodské 

zastupitelstvo vyznává rasistický názor. Poslechl jsem si záznam a nevidím tam 

žádný rasistický podtext. Na základě toho jsem paní ředitelku oslovil a následně jste 

od ní obdrželi mail a byli jste osloveni k vyjádření. 

 

Mgr. Ivan Mališ: toto zastupitelstvo dalo projektu Spojeno sklem zelenou se vším 

všudy. Nařčení padá na všechny zastupitele a nevrhá na nás dobré světlo. Publikace 

je dostupná kdekoliv na světě. Dotýká se mě to nejen osobně jako zastupitele, ale i 

jako celku zastupitelstva města Železný Brod. Nemůžeme pracovat s dojmy, ale 

pouze s fakty.  

 

Cyril Vacek: myslím, že vím, jaké vyjádření paní ředitelka myslela.  Odcházel jsem 

z jednání ZM a něco na mě zapůsobilo, měl jsem pocit, že to bylo ono, na co paní 

ředitelka narážela.  

 

Mgr. František Lufinka: mluvil jsem s ní, řekl jsem jí, že se to nezakládá na pravdě. 

Druhý den jste obdrželi všichni zastupitelé mail, že to je úvaha. Měli bychom 
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pracovat s fakty. Mohu vám poslat prezentaci a část, která se vztahovala k tomuto 

jednání, abyste se mohli přesvědčit, co na ZM zaznělo a požádám vás o vyjádření. 

 

Ing. Jan Mašek: bude se rekonstruovat železniční stanice. Je zde město zapojeno? 

 

Iva Bryknarová: město nebude účastníkem řízení, je to původní budova ČD, projekt 

řeší speciální stavební úřad. Město ani ostatní instituce se do toho nedostaly.  

 

PaedDr. Milada Motlíková: mám dotaz, zda se splnily tyto požadavky z minulého 

zasedání ZM: 

1. zápach okolo Šibeňáku 

2. mám návrh na využití kmenů z poražených lip na Jiráskově nábřeží. Daly by 

se uložit a nechat z nich vytvořit sochy 

3. byla na lékařskou fakultu zaslána nabídka možnosti získání bytů či pozemků 

pro lékaře, kteří přijdou do Brodu pracovat? 

4. nad hřbitovní zdí se rozmnožila křídlatka 

5. v některých městech používají jutové tašky a občané do nich mohou dávat 

větve. V Jaroměři chtějí od tašek ustupovat a teď zkouší hnědé popelnice. 

Zároveň zde mají službu, kdy občané přivezou nepoužívané věci na 

stanovené místo, nabídnou je na facebooku a prodají 

6. navrhuji, aby po signalizaci požáru probíhalo na konci hlášení, že se jedná o 

požár. Bylo by příjemné, že občané vědí, co se děje 

7. k Rally Bohemia byla sepsána petice od občanů, kterým se akce nelíbí. Petici 

podepsalo 60 lidí a byla předána i panu Pavlátovi. Ten odepsal, že zrušení 

není možné. Navrhuji, pokud budou vymezovat novou trasu, aby se nejdříve 

zeptali místních, zda jim to nevadí.  

 

Mgr. František Lufinka:  

1. zápach okolo Šibeňáku je v řešení na přestupcích 

2. použitelných kmenů bylo málo, většina byla zasažena chorobou. Chtěli jsme je 

nabídnout pro použití SVČ Mozaika 

3. situaci s lékaři jsme řešili ve spolupráci s Desnou a Tanvaldem, kteří nabízejí 

dokonce i ordinaci. Odezva je nulová  

4. na likvidaci křídlatky je objednaná firma 

5. v Jablonci mají tuto službu na Technických službách, kde na to je prostor. Ten 

my nemáme. Místo hnědých popelnicích mají naši občané možnost odvézt 

biologický odpad na sběrný dvůr zdarma 

6. siréna je ze zákona povinná, je to zařízení HZS, my to neovlivníme.  

7. je to věc probíraná všemi směry. Petici podepsalo 68 lidí, což je necelých 6 % 

místní populace z této lokality. To není vysoký vzorek, kvůli němuž by se 

měla trasa změnit. Vždy bude někdo, kdo bude nespokojen a komu bude akce 

vadit, naopak někteří občané se na Rally Bohemia těší. 
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Mgr. Ivan Mališ: mě naopak oslovilo několik občanů bydlících blízko trasy, s tím, že 

se je na názor nikdo z organizátorů petice neptal. Přitom jsou akcí nejvíce dotčeni. Je 

to věčný spor.  

 

Jiří Linka: děkuji za hlášení, že v pátek nešel proud. Chci poděkovat TS za úklid po 

jarmarku.  

 

Mgr. František Lufinka: TS uklízely vzorně, jezdily průběžně. Průběžný úklid řada 

lidí kvitovala. V kulturním programu si každý našel to svoje, stánků s občerstvením 

bylo dost. Při jarmarku spolupracovala městská policie s Policií ČR, bylo několik 

zásahů.  

 

Ing. Jan Mašek: mrzí mě, že se kvůli atrakci s labutí na Jiráskově nábřeží olámal a 

ořezal soliterní smrk.  

 

Mgr. František Lufinka: bylo to provedeno bez našeho vědomí, kontrola se provádí 

až nyní, dříve to nebylo zjištěno. Když jsme to kontrolovali, ještě neměli atrakci 

rozloženou. 

 

Ing. Jiří Novotný: zaregistroval jsem, že byla všechna stánková místa vyprodána. 

 

Mgr. František Lufinka: počet byl 150, ale počítalo se s tím, že na Jiráskově nábřeží 

nebudou stánky obsazeny, bylo zde omezení kvůli stavbě. Všechny se prodaly ve 

středu. 

 

Ing. Miloslav Louma: chci se zeptat, jestli se nějak řešil prázdninový provoz 

mateřských škol, o kterém jsme minule mluvili? 

 

Mgr. František Lufinka: je návrh na jeden týden, ale zůstane tam pouze 10 dětí. 

Probíhají jednání ohledně finančního krytí.   

 

 

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 ukončil zasedání v 19:30 hodin. Termín 

příštího řádného zasedání zastupitelstva města je 12. 9. 2022. Jelikož se jedná o 

poslední zasedání stávajícího ZM v tomto volebním období, proběhne zakončení 

v hotelu Veselý. 
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Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

 

PaedDr. Milada Motlíková       Mgr. Ivan Mališ                   Mgr. František Lufinka   

 

 

Cyril Vacek 

 


