
ZÁPIS  č.4 

z  veřejného  zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda 

Doba konání:    21.03.2019,  18:00 hod. 

 

Přítomni:  pp. Mareš, Brož R., Brož F.,  Smola, Najman P., Grund, Najman J., Horek, 

Chalupský 

Nepřítomni:  - 

Omluveni: pp. Částka, Greiner, Papež, Šnebergr 

 

Místo konání:   zasedací místnost MěÚ Železná Ruda 

Program: 

1.  Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele  

  

2.  Kontrola usnesení  

  

3.  Ekonomické záležitosti  

 

4.  Stavební záležitosti  

 

5.   Majetkové záležitosti  

-Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci, „I/27 Alžbětín“ – ŘSD Plzeň 

  

6.  Různé  

 

7.  Diskuse  

 

8.  Závěr  

 
 
Jednání Zastupitelstva města Železná Ruda zahájil v 18:03 hod. a řídil starosta města Ing. Filip 
Smola. Konstatoval, že jednání je usnášeníschopné, neboť při zahájení je přítomno 8 členů 
zastupitelstva města. Informoval přítomné, že jednání se bude nahrávat. 
Seznámil přítomné s programem a dotázal se, zda má někdo připomínku či doplnění 
k programu. 



4/62 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program. 
Pro: 8 
Proti: - 
Zdržel se: - 
 
 
1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 
4/63 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp.Brož R., Horek. 
Pro: 8 
Proti: - 
Zdržel se: - 
 
4/64 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp.Brož F., Chalupský. 
Pro: 8 
Proti: - 
Zdržel se: - 
 
Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 
 
 
2.Kontrola usnesení 
Pan starosta provedl kontrolu usnesení č. 3 ze dne 06.02.2019. Konstatoval, že body 
usnesení jsou průběžně plněny. 
4/65 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zápis z  veřejného zasedání č. 3 ze dne 
06.02.2019. 
Pro: 8 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
3.Ekonomické záležitosti 

-Rozpočtové opatření č.1 (finančně náročnější zimní období na úklid, nákup automobilu pro 
technika vodohospodářské infrastruktury) 
4/66 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č. 2, dle přílohy č.1 
u zápisu. 
Pro: 8 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 
 
 



-Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se společností Prima Strakonice 
4/67 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo           se 
společností PRIMA, a.s. se sídlem Raisova 1004, 386 47 Strakonice, IČ: 47239743, 
na zhotovení Hasičské stanice Železná Ruda, dle přílohy č.2 u zápisu. 
Pro:8 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 

4.Stavební záležitosti 
 
Žádosti o změnu územního plánu 
-Žádost Jana Kučery, trvale bytem Nebílovy 49, 332 04 Nezvěstice na zařazení části pozemků  
p. č. 602 a 636/1 v k. ú. Hojsova Stráž do územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda za 
účelem výstavby rodinného (rekreačního domu). 
4/68 
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 
návrh Jana Kučery, trvale bytem Nebílovy 49, 332 04 Nezvěstice na zařazení části pozemků  
p. č. 602 a 636/1 v k. ú. Hojsova Stráž do územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda za 
účelem výstavby rodinného (rekreačního domu). 
Pro:8 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost  Jana Kučery, trvale bytem Nebílovy 49, 332 04 Nezvěstice na zařazení části pozemku  
p. č. 640/3 v k. ú. Hojsova Stráž do územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda za účelem 
výstavby rodinného (rekreačního domu). 
4/69 
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 
návrh Jana Kučery, trvale bytem Nebílovy 49, 332 04 Nezvěstice na zařazení části pozemku  
p. č. 640/3 v k. ú. Hojsova Stráž do územního plánu sídelního útvaru Železná Ruda za účelem 
výstavby rodinného (rekreačního domu). 
Pro:8 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
18:16 hod. se dostavil p. Grund. 
 
 
Žádosti o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře  
-Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře - společnost Samoty s. r. o., Explora Business Centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 
158 00 Praha 5 na stavbu: „Rozvoj skiareálu Samoty, Železná Ruda“. 



4/70 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti Samoty s. r. o., Explora Business 
Centre Jupiter, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 na stavbu: „Rozvoj skiareálu Samoty, 
Železná Ruda“. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 

-Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře - manželé Petr a Iveta Pavlíčkovi, trvale bytem Podmokly 7, 342 01 Sušice na stavbu: 
„Penzion s kavárnou“ umístěnou na pozemcích p. č. 1177/27, 1177/28 v k. ú. Hojsova Stráž. 
4/71 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře manželům Petrovi a Ivetě Pavlíčkovým, trvale 
bytem Podmokly 7, 342 01 Sušice na stavbu: „Penzion s kavárnou“ umístěnou na pozemcích 
p. č. 1177/27, 1177/28 v k. ú. Hojsova Stráž. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
-Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře - Dinh Van Tuyen, trvale bytem Alžbětín 8, 340 04 Železná Ruda na stavbu: „ 
Stavební úpravy 1. NP objektu Alžbětín čp. 8 – kadeřnictví a nehtové studio“.  
4/72 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře Dinh Van Tuyen, trvale bytem Alžbětín 8, 340 
04 Železná Ruda na stavbu: „ Stavební úpravy 1. NP objektu Alžbětín čp. 8 – kadeřnictví a 
nehtové studio“. Tato výjimka je podmíněna odstraněním stávajících stánků a přístřešků u 
objektu Alžbětín čp. 8. 
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 

 

-Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře - manželé Kryštof a Jiřina Částkovi, trvale bytem Klatovská 469, 340 04 Železná Ruda 
na stavbu: „Přístavba rodinného domu na pozemku p. č. 752“ umístěnou na pozemcích p. č. 
st. 752, 222/12 v k. ú. Železná Ruda. 
 

 

 



4/73 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře manželům Kryštofovi a Jiřině Částkovým, trvale 
bytem Klatovská 469, 340 04 Železná Ruda na stavbu: „Přístavba rodinného domu na 
pozemku p. č. 752“ umístěnou na pozemcích p. č. st. 752, 222/12 v k. ú. Železná Ruda. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 

 
-Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře -  Lucie Hozmanová, trvale bytem Klatovská 231, 340 04 Železná Ruda na stavbu: 
„Rodinný dům“ umístěnou na pozemku p. č. st. 327 v k. ú. Železná Ruda. 
4/74 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře paní Lucii Hozmanové, trvale bytem Klatovská 
231, 340 04 Železná Ruda na stavbu: „Rodinný dům“ umístěnou na pozemku p. č. st. 327 v k. 
ú. Železná Ruda. 
Pro: 9 
Proti:-  
Zdržel se: - 
 
 
-Žádost o povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební 
uzávěře - Jan Řežáb, trvale bytem Elišky Krásnohorské 1318/33, 323 00 Plzeň na stavbu: 
„Rodinný dům k. ú. Železná Ruda“ umístěnou na pozemku p. č. 30/8 v k. ú. Železná Ruda. 
4/75 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře Janu Řežábovi, trvale bytem Elišky 
Krásnohorské 1318/33, 323 00 Plzeň na stavbu: „Rodinný dům k. ú. Železná Ruda“ 
umístěnou na pozemku p. č. 30/8 v k. ú. Železná Ruda. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
5.Majetkové záležitosti 
-Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a společné realizaci stavby komunikace I/27 
Alžbětín ve spolupráci s  ŘSD. 
4/76 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek 
a společné realizaci stavby komunikace I/27 Alžbětín. Předmětná smlouva je přílohou č. 3 u 
zápisu z dnešního zasedání. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 



 
-Žádost o prodej pozemku pod budovou v lyžařském areálu Samoty-Trigema Development 
s.r.o. 
4/77 
Zastupitelstvo města Železná Ruda ukládá vedoucímu majetkového odboru jednat 
s žadatelem v souladu s možností práva stavby a prodeji za tržní cenu až po zahájení stavby 
lyžařského areálu. 
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
-Žádost o prodej pozemků p.č. 1763/6 a p.č. 1763/7 v k.ú. Hojsova Stráž do vlastnictví D&FG 
Šumava s.r.o. – Šumavské stráně. Jedná se o 84 m2. 
4/78 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 1763/6 a p.č. 
1763/7 v k.ú. Hojsova Stráž. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Prodej bagru 
4/79 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej zbytného majetku – bagru Fiat Kobelco 
za nejvyšší cenu, která vzešla z veřejné nabídky, ve prospěch pana Pavla Höfera, trvale bytem 
Vyšehrad 283, Přibyslav 582 22, za cenu 381 660,- Kč. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Prodej Citroenu 
4/80 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej zbytného majetku – automobilu Citroën 
Jumper  za nejvyšší cenu, která vzešla z veřejné nabídky, ve prospěch společnosti  Noxin spol. 
s.r.o., zastoupená panem Liborem Vondruškou, jednatelem, se sídlem Aloise Jiráska 260, 
Příbram, za cenu 10 600,-Kč. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 
 
 
 



-Nákup automobilu pro technika vodohospodářské infrastruktury 
4/81 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu pro technika 
vodohospodářské  infrastruktury za cenu do 350 000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy. 
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 
-Nákup plechové garáže z důvodu rekonstrukce hasičské zbrojnice 
4/82 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup plechové  garáže za cenu do 40 000 bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 
Pro: 9  
Proti: - 
Zdržel se: - 
 
 
-Budova COOP Hojsova Stráž 
4/83 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup budovy č.p. 18 prodejny COOP, která je 
součástí stp.č. 379 v k.ú. Hojsova Stráž od Západočeského konzumního družstva Sušice, se 
sídlem náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice, za cenu 2 200 000,-Kč s tím, že kupní cena bude 
dle dohody učiněné se zástupci ZKD Sušice na posledním společném jednání, uhrazena do 
jednoho kalendářního roku od provedení vkladu práva vlastnického do Katastru nemovitostí. 
Pro: pp. Chalupský, Horek, Grund 
Proti: pp. Brož R., Brož F., Mareš 
Zdržel se: pp.Najman P., Najman J., Smola 
Nebylo přijato usnesení. 
 
 
 
6.Různé 
-Osadní výbor Hojsova Stráž 
4/84 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržené členy Osadního výboru Hojsova Stráž: 
pp. Chalupský Jan, Papež Karel, Máca Věroslav, Steinerová Vladimíra, Kulhánek Martin, 
Kohoutová Iva, König Viktor, Kopelentová Gizela, Toul Miroslav, Kohoutová Andrea, Hirman 
Václav, Bartoník Vlastimil, Kříž Milan. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se: -  
 
 
 



7.Diskuse 
-p.Mach: zonace-dopady na Železnorudsko 
-odpovídá p. starosta: k jednání ohledně zonace byl pověřen p. Petr Najman. Připomínky již 
skončily. Za nás se to dotklo pouze Benzinky a Pamferky. 
-p.Najman: vysvětluje otázku týkající se zonace, nikde na hranici NP není I.zona, II. zona na 
hranicích  NP je pouze ve Ferdinandově údolí, ostatní je všechno III.zona, kde by se mělo 
hospodařit. Zonace je na 15 let, je to podepsaný, slovně popsaný. Na stránkách NP je zonace 
vyznačena v mapě. 
 
 
8.Závěr 
V 19:00 hod. pan starosta ukončil 4.veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Filip Brož 
 
 
Jan Chalupský 
 
 
 
 
 
 
Ing. Filip Smola  
starosta  
 
 
 
 
Ing. Petr Najman 
místostarosta 
 
 
 
 
Filip Brož 
Místostarosta 
 
 
 
 
 
Přepsala dne 25.03.2019 
Anna Šebelíková 



 

 

 

 
 


