
ZÁPIS  č.7 

z  veřejného  zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda 

Doba konání:    25.06.2019,  18:00 hod. 

 

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

Šnebergr, Chalupský 

Nepřítomni:  - 

Omluveni: pp. Papež, Částka, Horek 

 

PROGRAM: 

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

 

2.Kontrola usnesení 

 

3.Stavební záležitosti 

   - výjimky ze stavebních uzávěr 

 

4.Majetkové záležitosti 

   - prodej vraku vozidla Nissan  

   - záměr prodeje nepojízdného vozidla Unimog 

 

5.Ekonomické záležitosti 

   - závěrečný účet města Železná Ruda za rok 2018 

   - dodatek č.2 k SOD hasičská stanice 

   - rozpočtové opatření č.4 

   - ostatní ekonomické záležitosti 

 

6. Různé 

   

7.Zpráva o činnosti orgánů obce 

 

8.Diskuse 

 

9.Závěr 

 
 
 
 



Jednání Zastupitelstva města Železná Ruda zahájil v 18:05 hod. a řídil starosta města Ing. 

Filip Smola. Konstatoval, že jednání je usnášeníschopné, neboť při zahájení je přítomno 10 

členů zastupitelstva města. Informoval přítomné, že jednání se bude nahrávat. 

 
 
1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 
 
7/195 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Najman J., Grund. 
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p.Grund 
 
7/196 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Greiner, Brož F. 
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p.Greiner 
 
Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 
 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Zeptal se přítomných zda má někdo 
připomínku k programu případně jeho doplnění. 
P. Šnebergr: v programu uvádět konkrétní body. 
P.starosta: od příště bude v rámci schvalování programu procházet konkrétně jednotlivé 
body. 
7/197 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdžel se: - 
 
 
2.Kontrola usnesení. 
Pan starosta provedl kontrolu usnesení č. 6 ze dne 05.06.2019. Konstatoval, že body 
usnesení jsou průběžně plněny. 
7/198 
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení z  veřejného zasedání 
č. 6 ze dne 05.06.2019. 
 
 
18:16 hod. odchází p. Šnebergr 
 
 
 
 



3.Stavební záležitosti 
 
-Výjimky ze zákazu stavební činnosti podle Územního opatření o stavební uzávěře 
 
7/199 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře panu Jaroslavu Skryjovi, Františka Křižíka 
1163/34, 170 00 Praha 7 na stavbu: „Hojsova Stráž čp. 165 – Penzion Družba – stavební 
úpravy spojené se změnou v užívání na bytový dům“ za podmínky uzavření smlouvy o 
spolupráci s Městem Železná Ruda. 
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
7/200 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře paní Martině Voráčkové, Úslavská 9, 326 00 
Plzeň na stavbu: „Stavební úpravy objektu Hojsova Stráž čp. 2 – prodejna potravin“. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
7/201 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře žadatelům Ing. Petru Jedličkovi, Klatovská 76, 
Plzeň a Ing. Pavlu Jedličkovi, U Hvězdárny 19, Plzeň na změnu v užívání rekreačního domu  
Železná Ruda č.e. 20 na rodinný dům.  
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
7/202 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře Městu Železná Ruda, Klostermannovo nám. 
295, 3340 04 Železná Ruda na záměr: „Hřiště u mateřské školy“. 
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
7/203 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře Ing. Marii Perlíkové, U Lesa 216/4, 318 00 Plzeň 
- Malesice na stavební úpravy spočívající ve vybudování krbu a kouřovodu v bytové jednotce 
č. 601 na adrese Belvederská 353, Železná Ruda. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 



7/204 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře panu Jaroslavu Lučanovi, Železná Ruda 435, 
340 04 Železná Ruda na změnu stavby před jejím dokončením Železná Ruda 435 – bistro a 
přístřešek pro rolbu – změna na byt 1+1 spočívající v provedení vikýřů. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
7/205 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře Ing. Michaele Hellerové, Mohylová 1476/94, 
312 00 Plzeň na stavbu: „Rodinného domu“ umístěného na pozemcích p. č. st. 378, 1895, 
1178/8 v k. ú. Hojsova Stráž. 
Pro: 9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
7/206 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti 
podle Územního opatření o stavební uzávěře společnosti Na Pepíku s. r. o., Masarykovo nám. 
591/35, 251 01 Říčany na rekonstrukci části objektu umístěného na pozemku p. č. st. 61 v k. 
ú. Debrník u Železné Rudy (temperované sklady a služební byt 2 + kk). 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
18:28 hod. se vrátil p. Šnebergr 
 
 
4.Majetkové záležitosti 
 
-Prodej havarovaného vozidla Nissan D22, DoubleCab: schválení samotného prodeje 

konkrétnímu kupci, tj, společnost AUTO Bečka,.s.r.o., a to za kupní cenu 53.000,- včetně 

DPH, která auto vydražila prostřednictvím internetové veřejné aukce na www.totalcar.cz 

 Č.aukce:  242398 

7/207 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej havarovaného vozidla Nissan D22, 
DoubleCab, r.v. 2004, RZ 2P3 8840, a to společnosti AUTO Bečka .s.r.o., IČO: 27735991, za 
cenu 53.000,- Kč včetně DPH. ZM pověřuje Majetkový odbor přípravou Kupní smlouvy a 
převodu v registru vozidel. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 

http://www.totalcar.cz/


-Prodej vozidla UNIMOG U90: schválení záměru prodeje-zveřejnění inzerátu v internetové 

inzerci www.bazos.cz. (samotný prodej pak nejvyšší doručené nabídce ).  

7/208 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje záměr prodat vozidlo Mercedes Benz  - 
UNIMOG U90, r.v. 2000, RZ 4P70463. ZM pověřuje Majetkový odbor přípravou nabídky 
prodeje vozidla v internetové inzerci s tím, že návrh kupní ceny předloží potenciální zájemce. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
5.Ekonomické záležitosti 
 
-Závěrečný účet města Železná Ruda za rok 2018 
P.Šnebergr: v rozpočtu v položce kulturní památky byla položka určena na kostel v Hojsově 
Stráži. Položka se nenaplnila. Jestli se s tím počítá letos. Zaznamenal, že p.starosta psal, že 
přebral město s dluhem, chtěl by se zeptat kolik bylo na účtu města koncem roku. V té chvíli 
to mohlo působit jako dluh, ale čekalo se na finance z casina. Chtěl by připomenout, kolik 
bylo investováno peněz z majetku města a co všechno se vybudovalo.  
7/209 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje celoroční hospodaření města a schvaluje 
závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2018 s výhradou nedostatků a chyb uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání 
hospodaření a přijímá tato opatření: 
důsledně dodržovat platné právní předpisy, především zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 
Sb.), včetně prováděcích právních předpisů – vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě, dále České účetní standardy   č. 701 – 710, zákon č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhlášku č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a platné vnitřní předpisy města 
Železná Ruda. 
Termín: průběžně 
Zodpovídá: starosta, ekonom, hlavní a mzdová účetní, vedoucí odborů města 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
-Účetní závěrka města Železná Ruda 
7/210 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku města Železná Ruda  
za účetní období roku 2018. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 

http://www.bazos.cz/


 
 
-Rozpočtové opatření č.4 
7/211 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření  č. 4/2019, dle přílohy č.1 
u zápisu.  
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se společností Prima 
7/212 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Dodatek č. 2 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:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Smlouva o úvěru 
Bližší vysvětlení podal p. ekonom. 
P.starosta: byly osloveny 3 banky, ČSOB nejnižší úrok, postup již prošel celým kolečkem na 
generálním ředitelství, dnes v 15:00 hod. úvěr schválen. 
7/213 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 47 000 000.- 
Kč od ČSOB, a s. na financování projektu „ Hasičská stanice Železná Ruda“, včetně zajištění 
smlouvou o zřízení zástavního práva k financované nemovitosti  a pověřuje k podpisu 
úvěrové smlouvy s ČSOB, a. s. pana starostu Ing. Filipa Smolu.  
Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny podmínky požadované právními 
předpisy pro platné přijetí úvěru dle Smlouvy a poskytnutí zajištění dluhů ze Smlouvy 
vyplývajících ze sjednaných zajišťovacích instrumentů. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
6.Různé 
P.starosta informuje: 
-do konce měsíce bude probíhat rekonstrukce místní komunikace ve Sportovní ulici a u býv. 
mateřské školy 
-začátek července – rekonstrukce chodníku ve Špičácké ulici 
-6.7. Rysí slavnosti 
-1.týden v srpnu Železnorudské slavnosti 
-září: Hojsovecká pouť 



7.Zpráva o činnosti orgánů obce 
 
P.Najman J. podal zprávu finančního výboru – na vědomí. 
 
 
8.Diskuse 
 

- P.Šnebergr : projekt na použití trámů jejichž prodej se schvaloval na minulém 
zastupitelstvu je v šuplíku. 

- P.starosta: trámy byly shnilé, dál nepoužitelné a jejich hodnota je taková jaká je. 
- P.Mach: zda Osadní výbor Hojsova Stráž souhlasil s bytovým domem na Hojsově 

Stráži. Odpověď zněla ano. TV signál v Železné Rudě-byl pověřen se zeptat. Odpověď : 
Od 1.1.2020přejdeme komplet na nový televizní signál. Po jednání 
s radiokomunikacemi máme počkat na nový přechod. V současné chvíli se již 
nevyplatí investovat. 

 
 
9.Závěr 
Pan starosta ukončil 7.veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda v 18:56 hod. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
 
David Greiner 
 
 
Filip Brož 
 
 
 
 
Ing. Filip Smola 
starosta města Železná Ruda 
 
 
Ing. Petr Najman 
místostarosta města Železná Ruda 
 
 
Filip Brož 
místostarosta města Železná Ruda 
 
 

 

 

 

Přepsala dne : 27.06.2019 

Anna Šebelíková 



 


