
ZÁPIS č.13  

z  veřejného  zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda 

Doba konání:    03. 06. 2020,  18:00 hod. 

 

Přítomni:  pp. Mareš, Brož F., Smola, Najman P., Grund, , Brož R., Částka, Chalupský, , 

Horek, Šnebergr, Najman J. 

Nepřítomni:  - 

 

Omluveni: pp. Papež, Greiner, 

 

 

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

 

2.Kontrola usnesení 

 

3.Stavební záležitosti 

   - výjimky ze stavebních uzávěr 

   - žádosti o změnu územního plánu    

   - žádosti o změnu regulačního plánu 

 

4.Ekonomické záležitosti 

   - rozpočtové opatření č. 4 

   - účetní závěrka ZŠ a MŠ 

   - dopravní obslužnost Plzeňský kraj 

   - závěrečný účet města za rok 2019 

   - úvěr na spolufinancování projektu „průtah“ 

   - dodatek č. 2 Mikroregion Šumava 

   - informace o finanční situaci města 

 

5.Majetkové záležitosti 

   - prodej pozemku  

   - návrh smlouvy o spolupráci – 4.rameno okružní křižovatky Alžbětín 

   - obnova vozového parku 

   - soudní řízení – most Pancířská 

   - různé 

 

6. Různé 

    - logo Železnorudsko 

 



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. Veřejné zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Pan starosta konstatoval, 
že jednání je usnášeníschopné, neboť při zahájení je přítomno 10 členů zastupitelstva města. 
Informoval přítomné, že jednání se bude nahrávat. 
 
Pan starosta seznámil přítomné s programem. Do bodu 3 - stavební záležitosti navrhuje p. 
Chalupský zařadit body projednané na poradě a v Osadním výboru Hojsova Stráž. Nikdo jiný 
připomínky nebo doplnění  k programu nemá.  
 
13/323 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program doplněný o body ve 
stavebních záležitostech, projednané na Osadním výboru Hojsova Stráž. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdžel se: - 
 
 
1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 
 
13/324 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Brož R., Horek. 
Pro: 8 
Proti: - 
Zdržel se: pp. Brož R., Horek 
 
13/325 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Najman J., Chalupský. 
Pro: 9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Chalupský 
 
Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 
 
 
2.Kontrola usnesení. 
Kontrolu usnesení provedl pan starosta. Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny. 
13/326 
Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení z  veřejného zasedání 
č. 12 ze dne 15.04.2020. 
 
 



3.Stavební záležitosti 
 
-Výjimky ze stavebních uzávěr 
 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Novostavba rekreačního objektu 
umístěnou na pozemcích p. č. 100/15, 100/26 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Hana 
Engelmaierová, U Rybníka 578, 349 01 Stříbro a Jan Lešák, Cukrářská 405/11, 326 00 Božkov. 
 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Novostavba rekreačního objektu umístěnou na pozemcích p. č. 100/15, 100/26 v k. ú. 
Železná Ruda, za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci. Žadatelé: Hana Engelmaierová, U 
Rybníka 578, 349 01 Stříbro a Jan Lešák, Cukrářská 405/11, 326 00 Božkov. 
Pro:  pp. Smola, Chalupský 
Proti: pp. Najman J., Částka, Brož R., Mareš, Grund 
Zdržel se : pp. Horek, Najman P., Brož F. 
Nebylo přijato usnesení. 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Přístavba objektu Královácká 265, 

Železná Ruda. Žadatel: Milada Blechová, Kaznějov 262, 331 51  Kaznějov. 

13/327 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Přístavba objektu Královácká 265, Železná Ruda, za podmínky vyřešení parkovacích stání 
pouze na pozemku žadatelky, tj. mimo veřejnou komunikaci. Žadatelka: Milada Blechová, 
Kaznějov 262, 331 51 Kaznějov. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Novostavba rodinného domu na 

pozemku p. č. 421/40 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Jaroslav Lučan, Železná Ruda 435. 

13/328 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 421/40 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Jaroslav 
Lučan, Železná Ruda 435. 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: - 
 

 

 



-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Novostavba garáže na pozemku p. 

č. 130/29 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Vendula a Petr Pospíšilovi, Špičácká 557, 340 04 

Železná Ruda. 

13/329 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: 
Novostavba garáže na pozemku p. č. 130/29 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Vendula a Petr 
Pospíšilovi, Špičácká 557, 340 04 Železná Ruda. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se: p. Brož F. 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební úpravy suterénu domu čp. 

7 Železná Ruda. Žadatel: Marie Pscheidtová, Adolfa Kašpara 7, Železná Ruda. 

13/330 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební 
úpravy suterénu domu čp. 7 Železná Ruda. Žadatelka: Marie Pscheidtová, Adolfa Kašpara 7, 
Železná Ruda. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na vybudování vikýře a střešních oken na (4) 

RD Hojsova Stráž čp. 29. Žadatel: Petr Grassl, Jiráskova 747, 340 22 Nýrsko. 

13/331 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na vybudování 
vikýře a střešních oken na RD Hojsova Stráž čp. 29. Žadatel: Petr Grassl, Jiráskova 747, 340 22 
Nýrsko. 
Pro: 10 
Proti: - 
Zdržel se: - 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební úpravy – nástavba a 

přístavba stávajícího objektu Železná Ruda č. ev. 41. Žadatel: Michal Syřínek, Únorová 

2945/23, Plzeň. 

13/332 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební 
úpravy – nástavba a přístavba stávajícího objektu Železná Ruda č. ev. 41. Žadatel: Michal 
Syřínek, Únorová 2945/23, Plzeň. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 



-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Modernizace autocampu Železná 
Ruda. Žadatel: BENOCO, s. r. o., Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň. 
Právní zastoupení města připravuje smlouvu o spolupráci. Město chce mít garanci, aby byl 

autocamp zachován. 

13/333 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Modernizace autocampu Železná Ruda. Žadatel: BENOCO, s. r. o., Na Roudné 443/18, 301 00 
Plzeň, za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Oprava střechy a vestavba vikýře 

RD, Špičácká 219, Železná Ruda. Žadatel: VIAPLAN, s. r. o., Chomutovská 51/12, 161 00 

Praha 6. 

13/334 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Oprava 
střechy a vestavba vikýře RD, Špičácká 219, Železná Ruda. Žadatel: VIAPLAN, s. r. o., 
Chomutovská 51/12, 161 00 Praha 6. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební úpravy garáže na pozemku 
p. č. st. 396/31 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Bonaccia, s. r. o., Klostermannovo nám. 294, 
340 04 Železná Ruda. 
Nesouměrné navýšení stavby v jedné části. 

13/335 
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Stavební úpravy garáže na pozemku p. č. st. 396/31 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Bonaccia, 
s. r. o., Klostermannovo nám. 294, 340 04 Železná Ruda. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu stavby před jejím dokončením. 

Jedná se o stavbu: Vestavba služebního bytu a temperovaných skladů v objektu umístěném na 

pozemku p. č. st. 61 v k. ú. Debrník u Železné Rudy. Žadatel: Na Pepíku s. r. o., Masarykovo 

nám. 59, 251 01 Říčany. 

 
 
 
 
 
 



13/336 
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na změnu stavby 
před jejím dokončením. Jedná se o stavbu: Vestavba služebního bytu a temperovaných 
skladů v objektu umístěném na pozemku p. č. st. 61 v k. ú. Debrník u Železné Rudy. Žadatel: 
Na Pepíku s. r. o., Masarykovo nám. 59, 251 01 Říčany. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Novostavba rodinného domu na 

pozemku p. č. 155/68 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Aleš a Soňa Ryškovi, Ferdiše Duši 679, 

739 11 Frýdlant nad Ostravicí. 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 155/68 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Aleš a 
Soňa Ryškovi, Ferdiše Duši 679, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.  
Pro: - 
Proti: p. Chapupský 
Zdržel se:  9 
Nebylo přijato usnesení.  
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební úpravy apartmánů – 

Železná Ruda na pozemku p. č. st. 495, 39/4 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Správa a údržba 

silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň. 

13/337 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na 
stavbu: Stavební úpravy apartmánů – Železná Ruda na pozemku p. č. st. 495, 39/4 v k. ú. 
Železná Ruda. Žadatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162, 
326 00 Plzeň. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
18:34 hod. přišel p. Šnebergr 
 
18:35 hod. odchází p. Brož F. 
 
 
 
 
 
 
 



-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Rodinného domu na pozemku p. č. 

1290/11 v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatel: Jakub Kohout, Žlutická 1631/32, 323 00 Plzeň 

13/338 
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Rodinného domu na pozemku p. č. 1290/11 v k. ú. Hojsova Stráž, pro žadatele  Jakuba 
Kohouta, Žlutická 1631/32, 323 00 Plzeň z důvodu nesouladu s regulativem dané lokality. 
Navržené řešení se čtyřmi bytovými jednotkami nesplňuje podmínky pro výstavbu rodinného 
domu.  
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Rodinného domu na pozemku p. č. 

246/2 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Pavel Zelina, Litohlavy 203, 337 01 Litohlavy. 

13/339 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Rodinného domu na pozemku p. č. 246/2 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Pavel Zelina, 
Litohlavy 203, 337 01 Litohlavy. 
Pro: 7 
Proti:- 
Zdržel se: pp. Chalupský, Horek, Šnebergr 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební úpravy a přístavba 

cukrárny „Sněhurka“ Sklářská 419, ŽR. Žadatel: Josef Hanzlík, Sklářská 419, 340 04 Železná 

Ruda. 

13/340 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: Stavební 
úpravy a přístavba cukrárny „Sněhurka“ Sklářská 419, ŽR. Žadatel: Josef Hanzlík, Sklářská 
419, 340 04 Železná Ruda. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: „Kiosek se zahrádkou u RD 

Železná Ruda č. p. 153 – rychlé občerstvení a točená zmrzlina“ umístěný na p.č. st. 159 v k. ú. 

Železná Ruda. Žadatel: František Tesař, Na Svahu 157, 340 04 Železná Ruda. 

13/341 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: „Kiosek 
se zahrádkou u RD Železná Ruda č. p. 153 – rychlé občerstvení a točená zmrzlina“ umístěný 
na p. č. st. 159 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: František Tesař, Na Svahu 157, 340 04 Železná 
Ruda. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 



 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: Novostavba rekreačního objektu na 

pozemku p. č. 640/3 v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatelé: Jan a Petra Kučerovi, Nebílovy 49, 332 

04 Nezvěstice. 

13/342 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Novostavba rekreačního objektu na pozemku p. č. 640/3 v k. ú. Hojsova Stráž. Žadatelé: Jan a 
Petra Kučerovi, Nebílovy 49, 332 04 Nezvěstice. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: „parkoviště u Roklanu – přístřešek 

na 14 osobních aut na pozemku p.č. 59/52  v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Bonaccia, s.r.o., 

340 04 Železná Ruda. 

13/343 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 
Parkoviště u Roklanu – přístřešek na 14 osobních aut na pozemku p. č. 59/52 v k. ú. Železná 
Ruda. Žadatel: Bonaccia, s. r. o., Klostermannovo nám. 294, 340 04 Železná Ruda. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádosti o změnu územního plánu 
 
-Žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. st. 379, 1264/2, 1264/48 v k. ú. Hojsova 

Stráž z „plochy občanské vybavenosti; minimarket – prodejní středisko“ na „plochy pro 

bydlení, cestovní ruch, ubytovací zařízení“. Žadatel: Západočeské konzumní družstvo Sušice, 

nám. Svobody 135, 342 01 Sušice. 

13/344 
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 
podnět na pořízení změny územního plánu na pozemcích p. č. st. 379, 1264/2, 1264/48 v k. 
ú. Hojsova Stráž z „plochy občanské vybavenosti; minimarket – prodejní středisko“ na 
„plochy pro bydlení, cestovní ruch, ubytovací zařízení“. Žadatel: Západočeské konzumní 
družstvo Sušice, nám. Svobody 135, 342 01 Sušice. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 
 
 
 



-Žádost o změnu územního a regulačního plánu na pozemku p. č. 626/31 v k. ú. Špičák za 

účelem výstavby rodinného domu. Žadatelka: Tereza Machová, Šumavská 115,  340 04 

Železná Ruda. 

13/345 
Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 
podnět na pořízení změny územního plánu a regulačního plánu na pozemku p. č. 626/31 v k. 
ú. Špičák za účelem výstavby rodinného domu. Žadatelka: Tereza Machová, Šumavská 115,  
340 04 Železná Ruda. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Žádost o změnu regulačního plánu 
 
-Žádost o změnu regulačního plánu zkráceným postupem na pozemku p. č. st. 168 v  k. ú. 

Špičák. Změna se týká úpravy regulativů pro stávající objekt čp. 102.  Žadatelé: Oldřich a 

Kateřina Tycovi, 331 52 Nekmíř čp. 137. 

13/346 
Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje návrh na pořízení změny regulačního plánu 
Města Železná Ruda – místní část Špičák zkráceným postupem pro manžele Oldřicha a 
Kateřinu Tycovy, 331 52 Nekmíř čp. 137 na změnu regulačního plánu města Železná Ruda, 
místní část Špičák na pozemku p. č. st. 168 v k. ú. Špičák. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
4.Ekonomické záležitosti 
 
-Rozpočtové opatření č.4 
13/347 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 dle přílohy u 
zápisu č.1. 
Pro:9 
Proti:- 
Zdržel se: p. Šnebergr 
 
 
-Účetní závěrka ZŠ a MŠ 
13/348  
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 
Karla Klostermanna Železná Ruda za účetní období roku 2019. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 



13/349 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2019 
Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda do rezervního fondu ve 
výši 189 453,35 Kč. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
13/350 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod z rezervního fondu Základní školy a 
Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda   ve výši 110 000.- Kč      do fondu investic, 
na pořízení elektrické pánve do školní kuchyně.   
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Dopravní obslužnost Plzeňský kraj 
13/351 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje žádost od Plzeňského kraje o poskytnutí dotace 
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020, v požadované částce 
89 705.- Kč.  
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
13/352 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020, mezi 
Městem Železná Ruda a Plzeňským krajem a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 89 705.- Kč. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Závěrečný účet města za rok 2019 
P.Šnebergr: má dotaz jak proběhl audit. Odpovídá p. ekonom: dálkově se posílali 
naskenované doklady k auditu na Krajský úřad do Plzně, výsledek přezkoumání hospodaření 
za rok 2019 bez výhrad. P. Najman J. : finanční výbor projednal dne 22.05.2020 závěrečný 
účet města za rok 2019 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019. Finanční 
výbor doporučuje schválit. 
 
 
 
 
 



13/353 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje celoroční hospodaření města a schvaluje 
závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 
2019 bez výhrad. 
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
13/354 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku města Železná Ruda za účetní 
období roku 2019. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
-Úvěr na spolufinancování projektu „průtah“ 
P.Šnebergr: co bude města dělat, aby se splatily dluhy. P. starosta odpovídá: šetří se jak to 
jde, realizovat se budou jenom zasmluvněné investice z minulosti, nové investice škrtáme. 
Nebudou odměny, nechceme řešit propouštěním, řeší se organizační struktura úřadu. 
Náklady na provoz úřadu se zvyšují tabulkovým navyšováním platů.  Obnovou vozového 
parku město chtělo prodat 3 automobily a 1 koupit, ale z důvodu že šetříme bude 
uskutečněn pouze prodej, ne nákup. P. ekonom: úvěr je na 0,4%.   
13/355 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o úvěru  ve výši 11 000 000.- 
Kč od ČSOB, a s. na spolufinancování akce Stavba I/27 Železná Ruda – průtah, úsek most ev. 
č. 27-110 – železniční přejezd  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:9 
Proti:- 
Zdržel se: p. Šnebergr 
 
 
-Dodatek č.2 Mikroregion Šumava 
13/356 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 10. 10. 2016 s Mikroregionem Šumava – 
západ. 
Pro:9 
Proti: - 
Zdržel se: p. Najman J. 
 
 



-Informace o finanční situaci města 
Informuje p. starosta: 
-výpadek z daní z hazardu cca 13 mil. 
-výpadek ze sdílených daní cca 3 mil. 
-výpadek z poplatků z pobytu, nájmy, snížená spotřeba vody …  
+ nutné investice za cca 12 mil.  
13/357 
Zastupitelstvo Města Železná Ruda bere na vědomí finanční situaci města. 
 
 
 
5.Majetkové záležitosti 
 
-Prodej pozemku 
Žádost o prodej pozemku  - p. Vladan Vrba. 
V návaznosti na předešlá projednání v zastupitelstvu majetkový odbor zveřejnil na základě 
žádosti pana Vrby záměr prodat pozemek p. č. 470/5 v k. ú. Železná Ruda.  Návrh  na  
schválení samotného prodeje za cenu 100,-Kč/m2.        
13/358 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 470/5 v k. ú. Železná Ruda 
ve prospěch pana Vladana Vrby, bytem Hradecká 604, 33301 Stod za cenu 100,-Kč/m2.     
Pro:10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
 
-Návrh smlouvy o spolupráci – 4. rameno okružní křižovatky Alžbětín 
Žádost o uzavření Smlouvy o spolupráci .  
Na město se obrátili zástupci společnosti European Data Project s.r.o. se žádostí o uzavření 
Smlouvy o spolupráci řešící možnost výstavby místní pozemní komunikace – čtvrtého 
ramene okružní křižovatky v Alžbětíně. Schválení případného uzavření předmětné smlouvy 
předkládá majetkový odbor k posouzení zastupitelům.  
P. Šnebergr : co tam plánují stavět. Na pozemku bylo plánované golfové hřiště. 
13/359     
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci o možnosti 
výstavby místní pozemní komunikace – čtvrtého ramene okružní křižovatky v Alžbětíně se 
společností European Data Project s.r.o. s tím, že veškeré náklady spojené s předmětnou akcí 
ponese společnost European Data Project s.r.o.   
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
 
 
 
 



-Obnova vozového parku 
Na základě pověření ze strany zastupitelstva majetkový odbor  zveřejnil záměr města prodat 
vozidla Lada NIVA sloužící donedávna obsluze SLD, vozidla OCTAVIA od Městské policie a 
vozidla Škoda fabia, kterou používali zaměstnanci zařazení do MěÚ. Návrh na prodej 
uvedených vozidel nejvyšší nabídce.  
13/360 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej vozidla LADA NIVA ve prospěch pana 
Jozefa Muhara, K dolům 200/13, Praha za cenu 12.000,-Kč vč. DPH. (přišly 2 nabídky) 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se: - 
 
13/361 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej vozidla ŠKODA OCTAVIA ve prospěch 
pana Jozefa Muhara, K dolům 200/13, Praha za cenu 20.000,-Kč vč. DPH. (přišla 1 nabídka) 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
-Soudní řízení – most Pancířská 
Návrh z porady: Pokračovat v soudním sporu s Českou pojišťovnou a vzhledem k doporučení 
AK Volopich & Tomšíček ukončit soudní řízení s pozůstalými dědici po zesnulém soudním 
znalci p. Francouzovi.  
13/362 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ukončení soudního sporu s pozůstalými po 
zesnulém Ing. Francouzovi a zároveň trvá na pokračování soudního sporu s Českou 
pojišťovnou a.s. 
Pro: 10 
Proti:- 
Zdržel se:- 
 
 
6.Různé 
-Logo Železnorudsko – obstarává p. Brož. 
P. Najman P. : chceme logo moderní a aby se dalo snadno používat.  
 
 
7.Zpráva o činnosti orgánů obce 
-Finanční výbor – p.Najman Jiří - zpráva již proběhla v ekonomických záležitostech. 
 
 
 
 
 
 
 



8.Diskuse 
-P. starosta: 
Průtah městem – běží dle harmonogramu. 15.6. druhá etapa. 
Kruhový objezd Alžbětín – běží dle harmonogramu. 
Náměstí –snad do 15.6.  
Opravují se průběžně díry v komunikacích – ul.1.Máje 
Zaměření na eliminaci úniků vody, intenzivně hledáme a opravujeme  
 
P. Mach: 
- výstavba v autocampu – jestli je počítáno s místy k parkování 
- Ministerstvo financí – informace : stát by měl obcím do 3 tis. obyvatel hradit výpadky 
financí v důsledku coronaviru. Programy pro sportovní kluby malých obcí – finance na 
činnost a opravy.  
-zprávy do mobilů – dobrá informace pro občany 
 
P. Řeháková: 
-zprávy do mobilů – dobrá věc pro občany 
 
P. Pfeifer: 
-jak to vypadá s LA Samoty a s expresem? 
Odpovídá p. Najman P. (LA Samoty): investor pokračuje ve stavebním řízení, pracuje se i na 
pozemku, řediteli NPŠ byl zaslán GP. 
Odpovídá p. starosta (expreso) : od ÚZSVM město odkoupilo pozemek za 630 tis. Kč – 
hlasováno na minulém zastupitelstvu.  Pozemek pod chodníkem město získalo bezúplatně. 
 
P. Lišková:  
-komunikace, kde se současně jezdí „načerno“ (soukromá ?) z důvodu uzávěry Klatovské 
ulice, je ve špatném stavu. 
Odpovídá p. Najman P. : bude jednáno s investorem stavby, aby se podílel na úpravě 
komunikace. 
 
P. Šnebergr: Železnorudské slavnosti nebudou? 
Odpovídá p. starosta: v menší míře ano, v jiné variantě, 7. a 8.8. Nebudou Rysí slavnosti. 
 
 
9.Závěr 
Pan starosta ukončil 13. veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda v 19:51 hod. 
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