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ZZááppiiss  zz  2299..  zzaasseeddáánníí    

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  1122..  99..  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 

Radomil Raja 

Cyril Vacek 

 

O m l u v e n  : Jiří Novotný 

 

 

Program : 

    

1)    Zahájení 

2)    Kontrola plnění usnesení      

3)    Organizační záležitosti 

3.1)   Rozpočtové opatření č. 4/2022/ZM       

3.2)   Dotační příspěvky – Kultura a spolky 2022 – 2. výzva 

3.3)   Žádost o finanční spoluúčast města Železný Brod 

3.4)   Program rozvoje města - aktualizace 

3.5)   Navýšení finanční spoluúčasti v projektu „Spojeno sklem!“ 

4)    Nemovitosti 

4.1)   Prodej pozemku pč. 1504/2 a části pozemku pč. 1497 v k.ú. Železný Brod 

4.2)   Bezúplatný převod pozemku pč. 482/4 v k.ú. Bzí u Železného Brodu  

5)    Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 

6)    Přehled usnesení 

7)    Závěr   
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1) Zahájení 

 

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

přivítáním přítomných.  

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

přítomno 13 členů, omluven je pan Jiří Novotný, doposud nepřítomen Ing. Jiří 

Novotný. Zastupitelstvo je schopno jednání a usnášení se.  

 

Ověřovatelé z minulého zasedání neměli k zápisu připomínky. 

 

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

pana Jiřího Linku. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: zdržel se 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: zdržel se 

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 16:34:19 hod. 

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

 

Pan starosta seznámil zastupitele s programem dnešního jednání, proti němuž 

nebyly vzneseny námitky.  

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program 29. zasedání Zastupitelstva města Železný 

Brod v předloženém znění. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 
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Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

Ing. Jan Mašek: 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 16:35:17 hod. 

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

 

 

2) Kontrola plnění usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města       

 

Kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání zastupitelstva města přednesl místostarosta 

Mgr. Ivan Mališ.  

Předseda kontrolního výboru neměl k plnění usnesení připomínky.  

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. zasedání 

Zastupitelstva města Železný Brod. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

Ing. Jan Mašek: 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 16:38:19 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
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Na zasedání se dostavil Ing. Jiří Novotný, počet zastupitelů je 14. 

 

3) Organizační záležitosti 

 

3.1) Rozpočtové opatření č. 4/2022/ZM 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru 

 

Ing. František Lufinka: v rozpočtovém opatření jsou dotace na VPP, na volby do 

zastupitelstva obce, příspěvek na výkon pěstounské péče, příspěvek na zmírnění 

dopadů zákona o kompenzaci bonusu pro rok 2022. Dále zde jsou věci týkající se 

stavebních úprav. Využili jsme dotační program na financování bytů pro Ukrajince. 

Vytipovali jsme 11 bytů a požádali o dotaci. K financování využijeme peníze 

vyčleněné na cisternu, která nebude dodána letos, její stavba bude hotová nejdříve 

v polovině roku 2023. Poté, co se nám dotační peníze vrátí, je použijeme na cisternu. 

V případě pokračování ukrajinské krize byty budou obývat Ukrajinci, pokud 

odejdou zpět do vlasti, zůstanou byty pro naše občany.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2022/ZM. 

 
Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

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 16:42:43 hod. 

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

 

 

3.2) Dotační příspěvky – Kultura a spolky 2022 – 2. výzva 

Předkládá paní Věra Brunclíková, vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Mgr. Ivan Mališ: zastupitelstvu jsou předloženy 2 žádosti, obě od RC Andílek, obě 

na stejnou částku 60 tis. Kč. V programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory 

organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže bylo na rok 2022 alokováno 

600 000 Kč, 181 855 zbylo do II. kola, ale požadavky do II. kola byly ve výši 401 937 

Kč.  Rada města rozdělila 171 594 Kč, 10 261 Kč zbývá. RC Andílek zažádal o 2x 

60 tis. Kč a porušil 3 body Programu, a to: 

d) nelze zažádat v jednom roce na identický účel, přičemž obě žádosti jsou totožné. 

f) nebyly rozepsány jednotlivé položky 

l) žádají na energie, ale nedoložili faktury nebo zálohy na energie. 

Tato porušení by stačila na vyřazení žádostí, ale rada se domnívá, že bylo dobré jim 

dát aspoň oněch 10 261 Kč. 

 

Ing. Jan Mašek: systém je nešťastně nastavený, neboť zastupitelstvo je postaveno 

před hotovou věc. Do budoucna navrhuji zamyšlení, jak systém změnit. Je vidět, že 

snížení, ke kterému došlo v roce 2021, je nutné přehodnotit, protože žádosti přesahují 

alokovanou částku. Navrhuji zvýšení alespoň na 800 tis. Kč.    

   

Mgr. Ivan Mališ: Program schválilo zastupitelstvo, každý měl možnost ho 

připomínkovat. RC Andílek je neziskovka, která funguje zároveň jako zdroj 

zaměstnání. RC chce zaplatit komplet celý rok včetně energií, což vidím jako špatně 

nastavený podnikatelský záměr. 

 

Mgr. František Lufinka: RC upravuje prostor nad prodejnou Elektro z nějakého 

dotačního programu. Škoda, že si nepodali žádost do I. kola, uvedli, že to nestihli. 

Pak dali 2 identické žádosti do II. kola, ale bez doložení energií a nájemného. Systém 

financování a Programu bude otázkou nového zastupitelstva. Situace nebude 

jednoduchá, výhled energíí není dobrý, pokud nedojde k zastropování cen energií, 

bude situace velmi vážná pro všechna města, která topí plynem. 

 

Ing. Jiří Novotný: nebude to pro ně likvidační? 

 

Mgr. Ivan Mališ: v loňském roce měli zhruba ze 40 akcí příjem 16 tis. Kč. Vybírají 

pouze symbolické vstupné. Žádost byla podána bez povinných příloh. 

 

Andre Jakubička: navrhuji navýšit rozpočet o 50 tis. Kč a dát jim 60 000 Kč. 

 

Mgr. František Lufinka: ať předloží své finanční toky a prosincové zastupitelstvo jim 

to může schválit po rozpočtové změně. 

 

Mgr. Václav Horáček: očekával bych, že pokud peníze potřebují, měli alespoň přijít 

na dnešní zasedání a vyjádřit se. 

 

Mgr. Ivan Mališ: hlasovat musíme podle § 85 zák. o obcích nejprve o původní 

žádosti. 
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Hlasování - Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků 

v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v 

Železném Brodě na rok 2022 v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto 

subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace:  

1. 60 000 Kč Rodinné centrum Andílek z.s., se sídlem Jirchářská 47, 468 22 

Železný Brod, IČO 04885031 na projekt Pod křídly Andílka I.  

2. 60 000 Kč Rodinné centrum Andílek z.s., se sídlem Jirchářská 47, 468 22 

Železný Brod, IČO 04885031 na projekt Pod křídly Andílka II.  

Mgr. František Lufinka: ne 

Mgr. Ivan Mališ: ne 

Eva Dvořáková: ne 

Mgr. Václav Horáček: ne 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ne 

André Jakubička: ano 

Ing. Jan Mašek: zdržel se 

Jiří Linka: ne 

Ing. Miloslav Louma: zdržel se 

MUDr. Irena Lufinková: zdržel se 

PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: zdržel se 

Radomil Raja: ne 

Cyril Vacek: zdržel se 

 

Nebylo schváleno v 17:07:45 hod. 

Pro 1, proti 7, zdrželi se 6, nehlasovali 0, nepřítomní 1 

 

Mgr. Ivan Mališ: usnesení nebylo schváleno, proto budeme hlasovat o druhém 

návrhu. 

 

Hlasování - Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků 

v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v 

Železném Brodě na rok 2022 v rámci 2. výzvy na následující projekty těmto 

subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace:  

1. 10 261 Kč Rodinné centrum Andílek z.s., se sídlem Jirchářská 47, 468 22 

Železný Brod, IČO 04885031 na projekt Pod křídly Andílka I.  
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Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

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 17:08:28 hod. 

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

 

 

3.3) Žádost o finanční spoluúčast města Železný Brod 

Předkládá paní Věra Sochorová, vedoucí finančního odboru  

 

Mgr. František Lufinka: žádost FK se týká tribuny a zábradlí. 30. 8. byla doručena 

žádost s tím, že FK musí doložit 10% účast města, aby mohli získat dofinancování. 

Z NSA získali 1 759 108 Kč, což je 70 % celkové částky, 30 % zůstává na nich. Počítali 

s tím, že bude vypsaný dotační titul, což není, ale je vypsána individuální dotace na 

oněch 30 %. FK zbývá doplatit 753 905 Kč, o které mohou požádat Kraj jako 

individuální dotaci a mohou získat až 86 %. Povinná 10 % účast města tam není. 

 

Mgr. Tomáš Hartl: chci poděkovat za peníze, které město poskytuje na fotbal. 10 % je 

na infrastrukturu, spoluúčast města je podpůrným kritériem. Rada Libereckého kraje 

uvidí, že město má zájem a pak přispěje vyšší částkou dotace. Žádost musí být 

podána do pátku. 

 

Mgr. František Lufinka: nedělá se to, aby se dalšímu zastupitelstvu ukrajovalo 

z rozpočtu a předával se jim závazek. Do posledního zasedání ZM se takováto žádost 

nedává. 

 

Mgr. Václav Horáček: je mi líto, ale na posledním zasedání schválit takovýto 

závazek není vhodné. Doporučuji žádost o dotaci podpořit příslibem. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  
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Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost FK Železný Brod ze dne 31. 8. 2022 o 

finanční spoluúčast a je připraveno při konkrétních podmínkách dotačního titulu 

individuální dotace Libereckého kraje ji finančně podpořit. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: zdržel se 

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 17:27:05 hod. 

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

 

 

3.4) Program rozvoje města - aktualizace 

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

 

Mgr. František Lufinka: na základě diskuse, která proběhla k Programu rozvoje 

města, došlo k jeho doplnění. 

 

Mgr. Martin Řehák: byla provedena aktualizace zdravotnictví a vypíchli jsme 

podporu mostů, což se týká zejména lávky. Proto byla doplněna technicko dopravní 

infrastruktura.  

 

Mgr. František Lufinka: dotační tituly na lávky a mosty dřív nebyly, teď by se měly 

objevit, a proto to bylo do programu doplněno. 

 

Ing. Jan Mašek: pro příště bychom měli lidi aktivizovat, aby se mohli vyjádřit. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci č. 1 Programu rozvoje města Železný Brod 

na období 2021 - 2030.  
 

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

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

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 17:30:51 hod. 

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

 

 

3.5) Navýšení finanční spoluúčasti v projektu „Spojeno sklem!“ 

Předkládá Mgr. Petra Hejralová, ředitelka městského muzea 

 

Mgr. František Lufinka: akce je v běhu, došlo ke stavebním pracím, kdy ceny jsou 

jinde, než bylo projektováno. Jsou předloženy varianty, jak pomoci a dotáhnout 

projekt do konce. Dofinancování je od 4 mil do 0 Kč. 

 

 Mgr. Petra Hejralová: situace je dramaticky jiná, než byla původně. Můžeme 

obětovat kotelnu a okna, abychom udrželi cíl programu. Kotelna je v dezolátním 

stavu, má životnost 1 rok, okna v havarijním stavu nejsou. Přesto by bylo dobré 

udělat oboje najednou. Navýšení není jen z důvodu stavebních cen, ale aby se někdo 

přihlásil, zaindexovali jsme ceny a udělali horní hranici s 10 % navýšením.  

 

Mgr. Lenka Jůnová: tlačí nás čas, ceny se pohybují velmi rychle. Původně to mělo 

být do dubna 2024, což nestihneme a museli bychom vracet dotaci. Cílem projektu je 

zachování sbírkových předmětů. Odebráním kotle bychom ušetřili.  

 

Mgr. František Lufinka: kotelna musí zůstat. Jsme pro variantu č. 2, zachování 

kotelny v projektu a okna zůstanou zatím původní. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: jaká okna budete dávat? Budou historická? 

 

Mgr. Petra Hejralová: okna budou hliníková, petrolejová, vše schválili památkáři. 

 

Ing. Jiří Novotný: víte, kolik stojí energie za topení? 
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Mgr. Petra Hejralová: poslední patro se nevytápí, v zimě se temperuje, cena je asi 40 

– 60 tis. Kč. 

 

Ing. Jiří Novotný: vzhledem k cenám stavebních materiálů a energií jsem pro 

variantu č. 1. Peníze máme.  

 

Mgr. František Lufinka: máme 76 mil. Kč, po odečtení zálohy 16 mil. Kč na norské 

fondy zbývá 60 mil. Kč. Závazků máme dost. Je naplánovaných plno akcí, které jsou 

vázané na předfinancování, budou navýšeny energie. Zavážete tím příští 

zastupitelstvo. 

 

André Jakubička: bude se dotace vracet, pokud se okna neudělají? 

 

Mgr. František Lufinka: ne. Problém by byla kotelna. 

 

Mgr. Petra Hejralová: museli bychom udělat změnu projektu. 

 

Ing. Miloslav Louma: kloním se k variantě č. 1. Víme o nějaké akci, která se nebude 

realizovat? 3,2 mil. Kč dát musíme, přidáme-li 4 mil. Kč, jsme více než na 7 mil. Kč. 

 

Mgr. Petra Hejralová: okna jsou 25 let stará, rám není dobře odizolovaný. 

 

Ing. Jiří Novotný: pokud by nás okna do budoucna čekala, udělejme je teď, ať je celá 

stavba uzavřena. 

 

Mgr. Ivan Mališ: situace je způsobená vedením muzea. Do června se nic nedělo. Ten, 

kdo děla projekt, neměl ani smlouvu ani vyměřené penále, když smlouvu nedodrží. 

Datum v projekčních výkresech je červenec 2021. Vidím obrovskou prodlevu. Do 

jisté míry odpovědnost padá jak na vedení muzea, tak na projektanty. Mohl se ušetřit 

třeba 1 mil. Kč. 

 

Ing. Jan Mašek: pokud nás okna v dohledné době čekají, pojďme peníze 

proinvestovat. Při dnešní inflaci se peníze na účtu znehodnocují. 

  

Mgr. František Lufinka: na začátku roku je potřeba mít finanční polštář, aby bylo 

možné dofinancovat a sestavit rozpočet. Máme rozjetou Greenway, školy, hasičskou 

cisternu. Novému vedení by zůstalo velmi málo peněz.  

 

Mgr. Petra Hejralová: uznávám, že byla chyba, když jsme byli bez smlouvy. Byla to 

naše první velká akce. Jsme v časovém skluzu. 

 

Iva Bryknarová: předpokládaná životnost oken je 50 let. 

 

Mgr. František Lufinka: navrhuji variantu č. 2, nechci zavázat nové vedení. 
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Mgr. Václav Horáček: pojďme hlasovat, jaká bude inflace za 4 roky, neví nikdo 

z nás. 

 

Ing. Jan Mašek: navrhuji variantu č. 1. 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením finanční spoluúčasti v projektu „Spojeno 

sklem!“ dle varianty číslo 1.  
 

Mgr. František Lufinka: ne 

Mgr. Ivan Mališ: ne 

Eva Dvořáková: ne 

Mgr. Václav Horáček: ne 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ne 

André Jakubička: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ne 

Ing. Miloslav Louma: ano 

MUDr. Irena Lufinková: ne 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: ano 

Radomil Raja: ne 

Cyril Vacek: ano 

 

Nebylo schváleno v 18:07:46 hod. 

Pro 6, proti 8, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 1 

 

Mgr. František Lufinka: usnesení nebylo schváleno, proto přistoupíme k hlasování o 

variantě č. 2 

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením finanční spoluúčasti v projektu „Spojeno 

sklem!“ dle varianty číslo 2.  
Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

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 18:08:21 hod. 

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

 

 

4) Nemovitosti 

 

4.1) Prodej pozemku pč. 1504/2 a části pozemku pč. 1497 v k.ú. Železný Brod 

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

 

Mgr. František Lufinka: je předložena kupní smlouva s paní ….. na pozemky, jejichž 

prodej jsme již schválili.   

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Železný Brod, 

sídlo náměstí 3. května 1, Železný Brod 468 22, IČO 00262633, zastoupeným Mgr. 

Františkem Lufinkou a paní ….., na prodej pozemku parc. č. 1504/2 o výměře 90 m2 v 

k.ú. Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

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 18:09:07 hod. 

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

 

4.2) Bezplatný převod pozemku pč. 482/4 v k.ú. Bzí u Železného Brodu  
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Předkládá paní Iveta Polejová, referent odboru územního plánování a regionálního rozvoje  

 

Mgr. František Lufinka: Státní pozemkový úřad při zaměřování vlastnických hranic 

převáděného pozemku ve Bzí zjistil, že stavba komunikace zasahuje na pozemky ve 

vlastnictví SPÚ. Proto došlo k zaměření dle faktického stavu a oddělený pozemek, na 

kterém je umístěna komunikace, sloupy a vedení veřejného osvětlení bude bezplatně 

převeden do majetku města.  

 

Hlasování - Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města  

• Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 482/4 v k.ú. Bzí u Železného Brodu do 

majetku města Železný Brod, IČO 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod 

468 22.  

• Schvaluje 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1004992212 na převod 

pozemku parc. č. 482/4 v k.ú. Bzí u Železného Brodu mezi Českou republikou - 

Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 

PSČ 130 00 a Městem Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod, PSČ 468 

22, zastoupeným Mgr. Františkem Lufinkou, na převod pozemku parc. č. 482/4 v 

k.ú. Bzí u Železného Brodu.  

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Václav Horáček: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

André Jakubička: ano 

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 18:10:29 hod. 

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

 

 

5) Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 
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Ing. Jan Mašek: dětské hřiště na Hrubé Horce už je nebezpečné, mělo by se uzavřít a 

nebezpečné prvky odstranit.  

 

Mgr. František Lufinka: o problému víme. Na místě byl pan Havlíček s panem 

Řehákem, odřezání dětských atrakcí proběhne tento týden. 

 

Mgr. Martin Řehák: je naplánováno zateplení hasičárny na Hrubé Horce, plocha 

hřiště bude využívána jako staveniště. Po dokončení akce, bude zhruba v polovině 

roku 2023 vybudováno nové hřiště. 

 

Ing. Jan Mašek: je možné jedenkrát měsíčně projít a zkontrolovat všechna hřiště? 

Delegovat někoho z TS a průběžně hřiště udržovat. 

 

Mgr. Martin Řehák: TS provádějí každý rok revize. 

 

PaedDr. Milada Motlíková: tlumočím poznatky od občanů, že kolem ohrádek u 

kontejnerových stání je nepořádek. 

 

Mgr. František Lufinka: VPP nejsou schopni obsáhnout celé město.  

 

Ing. Martin Hoření: svoz je pravidelný, pravidelně navyšujeme kontejnery, jsme 

schopni udělat i mimořádné svozy, ale vždy to platí město ze svého.  

 

Cyril Vacek: nejsou ohrádky kolem kontejnerů kontraproduktivní?   

 

Mgr. František Lufinka: je to vždy jenom o lidech nikoliv o ohrádkách.   

 

PaedDr. Milada Motlíková: pomáhá městská policie dětem při cestě do školy? 

 

Mgr. František Lufinka: ano, městská policie hlídkuje u škol.   

 

Ing. Jan Mašek: už jsme o tom mluvili, na Skleněné městečko se nepodařilo sehnat 

žádnou podporu v Czech tourismu? 

 

Mgr. Ivan Mališ: podařilo se nám získat velkou dotaci ze Státního fondu kultury. 

Czech tourism to zacílil poněkud nešťastně. Mluvil jsem o situaci s ředitelkou odboru 

cestovního ruchu na MMR. Částky se v jednotlivých letech různí, tyto malé akce již 

nepodporují.  

 

Ing. Jiří Novotný: dá se zjistit nějaký dotační titul, aby se daly v muzeu vyměnit 

okna? 
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Mgr. Lenka Jůnová: v podmínkách je dané, že v době dotačních norských fondů 

nejde na stejnou věc žádat dotaci z jiných fondů. Bylo by to porušení podmínek.   

 

Ing. Jiří Novotný: co kluziště? 

 

Mgr. František Lufinka: kluziště se dělá. Zvítězila firma z Brna, teď je tam třetí 

subdodavatel. Chceme, aby termín 31. 10. dodrželi.  

 

 

6) Přehled usnesení 

 

Návrh usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil starosta města 

Mgr. František Lufinka.  

 

 

7) Závěr 

Starosta města poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 18:40 hodin.  

Všem zastupitelům poděkoval za čtyřletou činnost v zastupitelstvu, která byla někdy 

více, někdy méně konstruktivní. 

Jelikož se jedná o poslední zasedání stávajícího ZM v tomto volebním období, 

proběhne zakončení v hotelu Veselý. 
 
 

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

Ověřovatelé:                                Místostarosta:             Starosta města: 

 

 

Eva Dvořáková                     Mgr. Ivan Mališ                     Mgr. František Lufinka   

 

 

Jiří Linka 

 


