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ZZááppiiss  zz  33..  zzaasseeddáánníí  
ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  66..  22..  22002222  
 
P ř í t o m n i : Ing. Dominika Aubrechtová 

Jana Boučková 
Jan Bukvic 
Eva Dvořáková 
Mgr. Tomáš Hartl 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková 
Jiří Linka 

   Ing. Miloslav Louma 
   Mgr. František Lufinka 

Mgr. Ivan Mališ 
Ing. Jan Mašek 
PaedDr. Milada Motlíková  
Ing. Jiří Novotný 
Jiří Novotný 
Radomil Raja 

 
Program 

       Zahájení 
1)    Určení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města 
2)    Schválení programu 
3)    Kontrola plnění usnesení 
4)    Volba člena kontrolního výboru 
5)    Zpráva finančního výboru 
6)    Návrh rozpočtu na rok 2023 
7)    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2025 
8)     Schválení smlouvy o dílo 
9)     Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/4815/2022    
10)   Směna pozemků v k.ú. Střevelná 
11)   Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů 
12)   Přehled usnesení 
13)    Závěr   
 

 
Zahájení  
Zasedání zastupitelstva města řídil starosta Mgr. František Lufinka a zahájil jej 
přivítáním všech přítomných.  
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Starosta města konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 
Momentálně je přítomno 14 členů, nikdo se neomluvil. Zastupitelstvo je schopno 
jednání a usnášení se.  
 
 

1) Určení ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva města  
 
Pan starosta navrhl za ověřovatele zápisu dnešního jednání pana Jana Bukvice a 
pana Radomila Raju. Oba zastupitelé vyslovili souhlas.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města určuje ověřovateli 3. zasedání Zastupitelstva města Železný 
Brod Jana Bukvice a Radomila Raju.  
  
Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: zdržel se 
Jana Boučková: nepřítomen 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: zdržel se 
 
Bylo schváleno v 16:33:30 hod. 
Pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 1 
 
Dostavila se zastupitelka Jana Boučková, zastupitelstvo je nyní v plném počtu. 
 

2) Program  
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního zasedání, proti němuž 
nebyly vysloveny námitky. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva města Železný 
Brod v předloženém znění.  
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Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 16:34:29 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

3) Kontrola plnění usnesení  
 
Kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města přednesl tajemník 
Městského úřadu Mgr. Josef Haas.  
Ověřovatelé minulého zápisu vyslovili souhlas s jeho obsahem a neměli k plnění 
usnesení připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání 
Zastupitelstva města Železný Brod.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
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Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 16:37:28 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

4) Volba člena kontrolního výboru  
 
Mgr. František Lufinka: o členství v kontrolním výboru, kde je potřeba doplnit 
posledního člena, se přihlásily 2 uchazečky, a to paní Lucie Drexnerová, která zaslala 
písemnou přihlášku a paní zastupitelka Motlíková, která svůj zájem o práci ve 
výboru vyslovila v prosinci 2022 osobně.  
 
Ing. Miloslav Louma: schválený počet členů kontrolního výboru jsou 3, proto 
navrhuji navýšení na 5 členů, aby dostaly příležitost obě zájemkyně.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města mění počet členů kontrolního výboru na 5. 
 

Mgr. František Lufinka: ne 
Mgr. Ivan Mališ: ne 
Jan Bukvic: ne 
Jana Boučková: ne 
Mgr. Tomáš Hartl: ne 
Ing. Dominika Aubrechtová: ne 
Eva Dvořáková: ne 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: zdržel se 
Jiří Linka: ne 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: zdržel se 
PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 
Jiří Novotný: zdržel se 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ne 
 
Nebylo schváleno v 16:46:02 hod. 
Pro 2, proti 9, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
Mgr. František Lufinka: podle jednacího řádu budeme nejprve hlasovat o druhé 
přihlášce, kterou podala paní Drexnerová. 
 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 
zákona o obcích členem kontrolního výboru paní Lucii Drexnerovou. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: zdržel se 
Mgr. Tomáš Hartl: ne 
Ing. Dominika Aubrechtová: zdržel se 
Eva Dvořáková: zdržel se 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: zdržel se 
Jiří Linka: zdržel se 
Ing. Miloslav Louma: zdržel se 
Ing. Jan Mašek: zdržel se 
PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se  
Jiří Novotný: zdržel se 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: zdržel se  
 
Nebylo schváleno v 16:47:11 hod. 
Pro 4, proti 1, zdrželi se 10, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
  
Mgr. František Lufinka: podle jednacího řádu budeme nyní hlasovat o přihlášce, 
kterou podala paní Motlíková. 
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 
zákona o obcích členem kontrolního výboru PaedDr. Miladu Motlíkovou.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: zdržel se 
Jan Bukvic: zdržel se 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 
Jiří Novotný: zdržel se 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
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Bylo schváleno v 16:47:59 hod. 
Pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

5) Zpráva finančního výboru  
 
Ing. Miloslav Louma: rozpočet jsme projednávali ve finančním výboru 25. 1. 2023. 
Rozpočet je oproti předchozím letům nafouknutější, jsou zvýšené příjmy, náklady, 
daňové příjmy i příjmy z dotací. Financování vzrostlo na 74,6 mil. Kč, přičemž 
v loňském roce bylo necelých 60 mil. Kč. Dle názoru finančního výboru je tento 
rozpočet ufinancovatelný. Jsou řešeny velké akce, jako Greenway, ZUŠ. Byly 
navýšeny příspěvky školským zařízením a dotace do sportovní a kulturně 
společenské komise. Upozorňujeme, že jarmark se dostává do ztráty, doporučujeme 
hledat možnosti snížení provozních nákladů WC a vyhodnotit zda je efektivní 
vysílání RTM a jaká je jeho cílová skupina. Závěr finančního výboru zní, že 
z hlediska hospodaření obce neshledáváme v rozpočtu problém a navrhujeme ho ke 
schválení. 
 
Mgr. František Lufinka: největší investiční akce jsou předem dané. Vypadá to, že na 
Greenway půjde 30 mil. Kč z našeho rozpočtu. Běží akce Spojeno sklem, další velkou 
investicí je cisterna pro SDH, kde jsou náklady přes 8 mil. Kč. Cisterna je pro SDH 
důležitá, mají více než 100 výjezdů ročně. Na komunikace Chlístov je vyčleněno 
7 mil. Kč, zateplení hasičárny Hrubá Horka vyjde na 4 mil. Kč. Budeme se snažit o 
dotaci. Pokud bychom chtěli řešit ztrátu jarmarku zdražením pronájmu plochy 
světským, vrátilo by se to ve zdražení atrakcí obyvatelstvu. Platí 96 tis. Kč za 
pronájem náměstí, 27 tis. Kč za hasičské cvičiště, 81 tis. Kč za tržnici a 82 tis. Kč za 
část Jiráskova nábřeží včetně prostoru pod mostem. Pokud chceme pořádat kulturní 
akce pro lidi, musíme to zaplatit, protože kulturní akce nikdy výdělečné nebudou. 
WC na autobusovém nádraží je s obsluhou, proto se zde promítají náklady na plat. U 
automatu za Normou byl problém, který by měl být odstraněn. RTM sleduje až 260 
tis. lidí v týdnu, vysílání má kladný ohlas a není pouze regionální. Opakují se 3 
relace 3x v měsíci, přepošlu tabulku sledovanosti. Reklama města ve vysílání RTM 
byla schválena v mediálním plánu.  
 
Ing. Miloslav Louma: navrhuji udělat WC na autobusové zastávce také jako 
automat, ušetřil by se 1 úvazek.  
 
Mgr. František Lufinka: úvazek musí být na úklid i na in-line dráze a na WC za 
Normou, minimální mzdu musíme respektovat.  
 
Mgr. Jan Mašek: mám podněty od občanů, že na autobusáku parkují auta.  
 
Mgr. František Lufinka: končí tam udržitelnost. Změní se dopravní značení a bude 
tam povoleno oficiální parkování, prostor se k tomu nabízí.  
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Mgr. Ivan Mališ: k připomínkám finančního výboru: 
 jarmark je ztrátový, protože na rozdíl od Skleněného městečka na jeho 

organizaci nelze získat dotaci. Navýšení městských dotací je vždy určeno pro 
určitou skupinu obyvatel, a také jarmark využívá určitá skupina lidí,  

 mám zprávy, že náš magazín RTM je sledovaný i v jiných městech. Je to svým 
způsobem propagace města, 

 ve zprávě finančního výboru chybí informace, že byly zvýšeny dotace i na 
sociální oblast.  

 
Ing. Miloslav Louma: snižovat náklady na kulturu, konkrétně jarmark, nechceme. 
 
Ing. Jiří Novotný: částku 56 mil. Kč na Greenway můžeme proinvestovat. Moje 
připomínka směřuje k částce 8,8 mil. Kč na hasičské vozidlo.  
 
Mgr. František Lufinka: na toto vozidlo je 2,5 mil. Kč dotace. 
 
Ing. Jiří Novotný: vím, že jiní hasiči žádají z fondu zábrany škod, je tam poměrně 
dost peněz, zda nelze žádost podat tam. 
 
Mgr. František Lufinka: pokud žádáme z krajského a státního fondu, nemůžeme 
žádat z fondu zábrany škod. 
 
Radim Kovařík: celková dotace na cisternu je 3,5 mil. Kč, přičemž 2,5 mil. je dotace 
od státu a 1 mil. Kč z Kraje. Celková cena auta je cca 9 mil. Kč, jiná dotace není 
možná.  
 
Ing. Jiří Novotný:  

 z fondu zábrany škod lze žádat, není to nárokové, dotace je spojena s činností, 
je tam 100% krytí. 

 RTM je na zamyšlení. Pro mě je to médium, které nesleduji. Doporučuji se 
zaměřit na sociální sítě, facebook má dosah na jiné cílové skupiny. Pokud 
budeme vysílat, doporučuji využít médium pro sdílení informací, které lidi 
potřebují. 

 
Mgr. František Lufinka: jsou tam informace, které oslovují jak naše, tak i cizí občany.  
 
Ing. Jan Mašek: je to marketingový mix, měl by se tomu někdo věnovat a analyticky 
to vyhodnotit. 
 
Ing. Miloslav Louma: vyhodnocení by se mohlo připravit za tento rok. 
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Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 25. 1. 2023.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 17:27:02 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

6) Návrh rozpočtu na rok 2023 
 
Mgr. František Lufinka: rozpočet na rok 2023 počítá s příjmy ve výši 244 067 tis. Kč, 
s náklady 318 265 tis. Kč a s financováním 74 198 tis. Kč. Příjmy jsme predikovali na 
základě loňského roku, daňová výtěžnost byla vloni vyšší, uvidíme, jak bude plnění 
rozpočtu fungovat. Závazné ukazatele jsou rozpočtově určené.  
 
Ing. Jiří Novotný: proč je na lávku ve výdajích pouze 1 mil. Kč.? 
 
Mgr. Martin Řehák: do rozpočtu je dána pouze minimální částka, která je spojena 
s administrací. Podali jsme žádost o dotaci, a pokud budeme úspěšní, bude tato 
částka využita na administraci.  
 
Mgr. František Lufinka: čekali jsme na vyhlášení dotačního programu, což přišlo. 
Podali jsme žádost, a pokud vše půjde dobře, bude se po prázdninách vypisovat 
výběrové řízení. Cena lávky je odhadována na 30 – 33 mil. Kč, alokovaný 1 mil. Kč je 
na zahájení stavby.  
 
Jiří Linka: za sportovní komisi kvituji, že se zvedla dotace sportovním organizacím 
na 1 800 tis. Kč. Ideální by však byl 1 900 tis. Kč.  
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Mgr. Tomáš Hartl:  
 částka na sport a kulturu se pohybuje kolem roku 2018. Navrhuji přesunout 

336 tis. Kč, které má škola na předfinancování a nevyužije je, do sportu a do 
kultury, a to takto: 236 tis. Kč do sportu a 100 tis. Kč do kultury 

 máme nějaké příjmy z úroků? 
 
Věra Sochorová: všechny volné peníze úročíme 4 % a 4x v měsíci můžeme z účtu 
vybrat. 
 
Mgr. Tomáš Hartl: v rozpočtu je vyčleněna částka na lávku u fitka a zároveň na 
lávku, která je hned vedle.  
 
Mgr. Martin Řehák: lávka u fitka je zasmluvněná, ostatní vycházejí z pasportu lávek. 
Obě jsou používané, chceme je opravit.  
 
Mgr. Tomáš Hartl: co představuje částka 1 550 tis. Kč na média? 
 
Věra Sochorová: je tam RTM, Český ráj, zpravodaj i mzdy. 
 
Mgr. Tomáš Hartl: bude poptávka na nákup florbalových venkovních mantinelů? 
 
Mgr. František Lufinka: nabídka na odkup mantinelů přišla od sokola, poptávka po 
florbale je celé léto.  
 
Ing. Dominika Aubrechtová: z jakého důvodu je v rozpočtu 100 tis. Kč na rozšíření 
videotelefonů? 
 
Mgr. František Lufinka: pokud zůstane posilovna v mandlovně, dojde k rozšíření a 
bude potřeba komunikační kanál.  
 
PaedDr. Milada Motlíková: v rozpočtu je vyčleněno 70 tis. Kč na ohňostroj. Už 
minule jsem zdůrazňovala, že jsem proti ohňostrojům. Většina měst od toho 
ustupuje, ničí to životní prostředí.  
 
Ing Miloslav Louma: oslavu bych nerušil, ale ohňostroj bych změnil na něco jiného, 
např. laserová show, ale ta je drahá. Doporučuji zjistit, jestli jsme schopni nahradit 
ohňostroj nějakou jinou akcí.  
 
Alena Matějková: cena za laserovou show se pohybuje od 100 tis. Kč výš.  
 
PaedDr. Milada Motlíková:  

1. v jakém rozsahu se uvažuje o úpravě obřadní síně? 
2. co se plánuje se hřbitovním domkem? 
3. jaké povrchy budou použity ve Bzí na návsi? 
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4. co obnáší herní prvky ve velkém bazénu na koupališti? 
5. čeho se týkají opravy domu na Poříčí? 
6. kde se pojede Rally Bohemia? 

 
Mgr. František Lufinka:  

1. v obřadní místnosti dojde k odstranění dřevěného obložení a natažení štuku, 
2. základním stavebním bodem ve hřbitovním domku je sociální zařízení, dále 

zde vznikne prostor pro uložení techniky a zbude prostor i pro možnou 
kancelář pro pracovníka pohřebnictví, 

3. ve Bzí bude povrch místo asfaltu uložen do dlažby, 
4. na koupališti zůstanou 4 volné plavecké dráhy a 1 dráha bude pro děti 

s herními prvky, 
5. na Poříčí plánujeme upravit celý prostor, máme připravenou studii. Chceme 

začít opravou objektu, kde nyní nikdo nebydlí, financování bude pomocí 
dotace, 

6. ohledně Rally Bohemia nás nikdo neoslovil, předpokládáme, že trasa 
nepovede našim územím. 

 
Ing. Jan Mašek: kvituji, že vracíme úroveň fondů na rok 2018, ale vůči inflaci, je to 
stále míň. Ve fondu rozvoje bydlení je 3,2 mil. Kč, kolik chodí žádostí, neleží peníze 
ladem? 
 
Věra Sochorová: je rozpůjčovaný 1 700 tis. Kč, který se splácí.  
 
Mgr. František Lufinka: předpokládáme, že hospodářská komise přijde s návrhem 
zvýšení částek, které je možné čerpat.  
 
Ing. Jan Mašek: investice do opravy 1. a 2. ZŠ jsou ve velkém nepoměru. Do ZŠ 
Školní je vyčleněno mnohem méně peněz.  
 
Mgr. František Lufinka: vychází se z aktuálních podmínek. Na ZŠ Pelechovská je 
havarijní stav v rozvodech, ZŠ Školní je v lepším stavu, ale zase je energeticky 
náročnější, nemají tepelná čerpadla.  
 
Mgr. Tomáš Hartl: po 3 rozpočty města bylo alokováno 13 mil. Kč pro ZŠ 
Pelechovská, ale nepodařilo se to zrealizovat. Město zaplatilo 600 tis. Kč a 
předfinancovalo 3,5 mil. Kč.  
 
Ing. Jan Mašek: chystá se něco jako audit využití obnovitelných zdrojů? 
 
Mgr. František Lufinka: ideálním objektem pro voltaiku na základě osvitu je ZŠ 
Školní, ale nikoli sokolovna. Je to v běhu, byla nám nabízena 1 studie na propan.  
 
Mgr. Martin Řehák: snažíme se sbírat data, provádíme měření.  
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Mgr. Ivan Mališ: některé spolky skrývají své žádosti za to, že jejich činnost není 
možná bez dotace. Občané, kteří nejsou členové žádného spolku, mají nárok také na 
využití městských peněz a chtějí např. chodníky. Upozorňuji, že je možnost čerpat 
příspěvek ze zdravotních pojišťoven, např. VZP dává na sport 1000 Kč na dítě a 500 
Kč na dospělého. Organizace by mohly využít i tyto dotace. Loni jsme dotaci poskytli 
30 subjektům, ale do komisí se přihlásilo pouze 11 z nich, ostatní čekají jen na to, co 
dostanou.  
Líbí se mi návrh pana Hartla na rozdělení 336 tis. Kč, které ZŠ nevyužije a navrhl 
bych je rozdělit takto: 150 tis. Kč sport, 125 tis. Kč kultura a zbylých 61 tis. Kč na 
sociální oblast.  
 
Mgr. Tomáš Hartl: jako službu beru to, že se postaráme o děti. Souhlasím, že dotace 
od města je nenároková, ale dostatek finančních prostředků by tam měl být a měl by 
být rozdělován účelově a hospodárně. Ale částka odpovídající roku 2018 je 
nedostatečná.  
 
Jana Boučková: pojišťovny zmíněné částky poskytují dlouho, ale pokud si je občané 
nečerpají, nelze je nutit.  
 
Ing. Jiří Novotný:  

 ohňostroj i videomapping je drahý, ale zkusme poptat cenu, 
 v rozpočtu je projektová dokumentace na tržnici. Mělo by se sdělit 

projektantovi, že prostor souvisí s plochou in-line dráhy. 
 
Mgr. František Lufinka: charakterově jsou to dva rozdílné prostory. 
 
Ing. Jiří Novotný: v rozpočtu jsou 4 mil. Kč na hasičárnu na Hrubé Horce. 
 
Mgr. František Lufinka: je to náš objekt, staráme se o něj, je tam šance dotačního 
titulu. Probíhá rekonstrukce, objekt budeme zateplovat, a to včetně výměny oken. 
Práce probíhají postupně tak, jako ve všech ostatních hasičárnách (např. Těpeře).  
 
Mgr. Ivan Mališ: do fondu pro sport proběhlo navýšení na letošní rok o 300 tis. Kč, 
do kultury o 200 tis. Kč, a do sociální oblasti o 25 tis. Kč. 
 
Mgr. Tomáš Hartl: navrhuji rozdělit již zmiňovaných 336 tis. Kč ze ZŠ Pelechovská – 
předfinancování proj. na IT vybavení takto: 200 tis. Kč na sport, 100 tis. Kč na kulturu 
a 36 tis. Kč na sociální oblast.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města na rok 2023 v upraveném znění. 
Mgr. František Lufinka: ano 
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Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 18:28:06 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 
předloženého a zveřejněného materiálu "Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 
2023" v upraveném znění.  
 
Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 18:33:27 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
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7) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025 

 
Mgr. František Lufinka: návrh střednědobého výhledu je odhad příjmů a výdajů na 
2 – 5 let následujících po roce, na které se sestavuje roční rozpočet. Týká se 
předpokládaných akcí, které bychom chtěli realizovat. Největší z nich jsou dokončení 
Greenway a sportovního centra, lávka, ZUŠ a zateplení kina. U Greenway se musí 
počítat s investicemi i po dokončení, např. na odpočinková místa, která by trasu 
zpříjemnila a také na zajištění úklidu.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 
- 2025. 
 
 

Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 18:37:46 hod. 
Pro 14, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

8) Schválení smlouvy o dílo 
 
Mgr. Ivan Mališ: v listopadu byla vypsána veřejná zakázka na realizaci Greenway 
Jizera, po několikerém prodloužení byl termín pro podání nabídek 12. 1. 2023. Do 
soutěže se přihlásilo 8 účastníků. Všichni splnili kritéria zkušenosti stavbyvedoucího 
a o vítězi rozhodovala cena. Vítěznou nabídku schválila rada města, je to prioritní 
akce, proto o smlouvě rozhodne zastupitelstvo. Pokud nebude do 8. 2. 2023 podána 
námitka, bude smlouva podepsána a účastník vyzván, aby zahájil práce. Smlouva 
bude odeslána na SFDI a bude podepsána smlouva o dotaci.  
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PaedDr. Milada Motlíková: konzultovala jsem smlouvu se svým manželem a dle 
jeho názoru jde bod 1 v čl. X Záruční lhůta proti bodu 6 v čl. IX Přejímání díla. 
 
Mgr. Martin Řehák: pokud sáhneme do smlouvy, musíme vyhlásit novou veřejnou 
zakázku. Máme technický dozor, který hlídá skutečně vynaložené náklady.  
 
Návrh usnesení:  
 

Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o dílo na zhotovení stavebních 
prací „Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný“ se zhotovitelem CTB, a.s. se 
sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha, IČO 24694410 po uplynutí lhůty pro podání 
námitek.  
  
Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: zdržel se 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 18:51:46 hod. 
Pro 14, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

9) Smlouva o zřízení služebnosti č.j. OLP/4815/2022 
 
Mgr. František Lufinka: smlouva se týká veřejného osvětlení, které proběhlo v části 
obce Střevelná a Jirkov. Před rekonstrukcí byla uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného řemene s Libereckým krajem. Dílo bylo realizováno. I přes 
to, že se veřejné osvětlení táhne vzduchem, musíme platit za věcné břemeno.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č.j. 
OLP/4815/2022 na části pozemku par. č. 2303 v k.ú. Jirkov u Železného Brodu a na 
části pozemku pč. 1626/1 v k.ú. Střevelná mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 
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642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 70891508, zastoupený Martinem Půtou a městem 
Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod, IČO 00262633, 
zastoupené Mgr. Františkem Lufinkou.  
 
Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 
Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 18:53:10 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

10)  Směna pozemků v k.ú. Střevelná 
 
Mgr. František Lufinka: nová majitelka domu če. 4 ve Střevelné zažádala o směnu 
části pozemku, která je zastavěná částí domu, za část pozemku, na které se nachází 
část komunikace. Objekt neodpovídá nákresu v katastrální mapě ani skutečnému 
umístění stavby. Odbor ÚPaRR navrhuje žádost odložit, provést měření, dát je do 
souladu s katastrální mapou a teprve poté navrhnout směnu pozemku.  
 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města odkládá žádost o směnu pozemků pč. 648 a 1592/1 v k.ú. 
Střevelná do doby geodetického zaměření skutečného stavu v terénu, zejména stavby 
če. 4 Střevelná.  
 
Mgr. František Lufinka: ano 
Mgr. Ivan Mališ: ano 
Jan Bukvic: ano 
Jana Boučková: ano 
Mgr. Tomáš Hartl: ano 
Ing. Dominika Aubrechtová: ano 



 
16 

 

Eva Dvořáková: ano 
MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 
Jiří Linka: ano 
Ing. Miloslav Louma: ano 
Ing. Jan Mašek: ano 
PaedDr. Milada Motlíková: ano 
Jiří Novotný: ano 
Ing. Jiří Novotný: ano 
Radomil Raja: ano 
 
Bylo schváleno v 18:57:10 hod. 
Pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 0 
 
 

11)  Dotazy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů  
 
Ing. Miloslav Louma: v loňském roce byla ve spolupráci s RC Andílek poskytnuta 
pomoc s hlídáním dětí maminkám o prázdninách. Počítá se s tím i letos? 
 
Mgr. František Lufinka: ano, pokud bude o tuto službu zájem, počítáme s ní. 
 
Ing. Miloslav Louma: proběhlo už výběrové řízení na jednatele TS? 
 
Mgr. František Lufinka: ano, přihlásili se 4 uchazeči, do užšího výběru postoupili 2, 
z nichž rada města vybrala. 
 
Ing. Miloslav Louma: mám připomínku k zimní údržbě, kdy 1 den byl kritický. Chci 
si ověřit, že ze strany města se udělalo vše potřebné. Ráno v 7.30 klouzala cesta ke 
škole, byly pokácené větve, ale posyp proběhl až v 9 hodin a v ulici Fr. Balatky 
dokonce až další den.  
 
Mgr. František Lufinka: nejsme schopni to zajistit dřív. Nemá cenu solit, když prší, 
protože voda sůl smyje. Náledí se sypalo ručně. 
 
Ivo Havlíček: multikára funguje stejně jako auto – klouže. Kopce byly absolutně 
nesjízdně, vše se muselo házet ručně.  
 
Ing. Jan Mašek: v 8.05 hod. projela u ZŠ Školní multikára a cestu posypala. Městská 
policie zastavila příjezd ke škole. 
 
Mgr. František Lufinka: poliklinika byla přístupná až v 7.30 hod. Situace byla 
extrémní úplně všude. Jezdilo se od 5 hod. ráno. Státní silnice byly sjízdné, protože 
SLK kropí solným roztokem.  
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PaedDr. Milada Motlíková: u komerční banky je centrum bezdomovců. 
 
Mgr. František Lufinka: objekt je v soukromých rukou. Oslovili jsme vlastníka, který 
odpověděl, že je to jeho věc. Město v tom víc dělat nemůže. 
 
Mgr. Petra Hejralová: máme vysoutěženého dodavatele stavby. Ve středu otvíráme 
obálky na nábytek a techniku. Web je před spuštěním. Vyklízíme objekt.  
 
Mgr. František Lufinka: proběhlo stěhování vitrín, které budou odprodány SUPŠS. 
 
 
Přehled usnesení  
 
Přehled usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil tajemník 
Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  
 
 
Závěr  
 
Starosta města poděkoval všem za účast a ukončil zasedání v 19:10 hodin. Termín 
příštího řádného zasedání zastupitelstva města je naplánován na 20. 3. 2023 od 16:30 
hod. 
 
        
    
Zapsala: Věra Brunclíková  
 
 
 
Ověřovatelé:                                    Místostarosta:                          Starosta města: 
 
Jan Bukvic                                        Mgr. Ivan Mališ                       Mgr. František Lufinka           
 
 
Radomil Raja 
 
 
 
 
 
 


