
ZÁPIS č. 25 

z  veřejného  zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda 

Doba konání:    01. 06. 2022,  18:00 hod. 

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

Mareš, Prošek 

Nepřítomni:  - 

Omluveni:  pp. Horek, Šnebergr, 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 

    

4. Ekonomické záležitosti 

    -Schválení závěrečného účtu města za rok 2021 a účetní závěrky 

    -Schválení účetní závěrky a převodu výsledku hospodaření za rok 2021 Základní školy 

      a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda 

    -Žádost o finanční dar 

    -Dotace spolkům, ost. organizacím a individuální dotace 

    -Přijetí dotací od Plzeňského kraje:  

      - Rekonstrukce a úprava naučných stezek na Železnorudsku, revize a zhotovení  ukazatelů 

         pro turistické cíle  

- Tradiční Železnorudské slavnosti 2022 

- Rozšíření nabídky informací přeshraničním návštěvníkům 

   -Přijetí dotací od SFŽP ČR: 

      -  Železná Ruda – Úprava a obnova veřejného prostranství II. 

      -  Železná Ruda – Podpora infrastruktury v NP Šumava 

    -Různé 

                   

5.Majetkové záležitosti 

    -Prodeje  pozemků 

    -Souhlas s provedením stavby 

    -Nákup a prodej techniky 

    -Dodatek ke smlouvě o dílo – byty hasičárna 

    -Různé 

 

 

 



6.Záležitosti správního odboru 

   -Problematika toulavých koček, program Kaspro-kastrační program, z.s. 

   -Žádost o příspěvek na provoz činnosti „útulek Borovno“ 

   -Problematika odpadového hospodářství 

   -Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 

 

7.Informace starosty 

 

8.Zpráva o činnosti orgánů obce 

 

9.Diskuse 

 

10.Závěr    
 

 

 

Jednání Zastupitelstva města Železná Ruda zahájil v 18:03 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. Program byl řádně vyvěšen a zveřejněn. Zeptal 

se přítomných, zda má někdo připomínku k programu. Nikdo připomínku neměl. 

25/805 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený program. 

Pro: 10 

Proti:- 

Zdžel se: - 

 

 

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

25/806 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje komisi pro usnesení: pp. Částka., Grund. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/807 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje ověřovatele zápisu: pp. Najman P., Prošek. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 

 

 

2.Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města č. 24 ze dne 02.03.2022 provedl 

pan starosta. Konstatoval, že všechny body jsou průběžně plněny. 

 

 



25/808 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení z veřejného zasedání  

č. 24 ze dne 02. 03. 2022. 

 

 

3.Stavební záležitosti 

 

-Výjimky ze stavebních uzávěr 

 

- Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Nástavba stávajícího penzionu Pod 

Svahem, Klatovská 85, Železná Ruda“, žadatel Martin Šiler, Komenského 548, 332 03 

Šťáhlavy. 

25/809 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

„Nástavba stávajícího penzionu Pod Svahem, Klatovská 85, Železná Ruda“ Žadatel: Martin 

Šiler, Komenského 548, 332 03 Šťáhlavy. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „APARTMÁNOVÝ DŮM 

BELVEDER“ na pozemcích p. č. 679 a 267/1 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Ing. Petr 

Pohanka, Sulkovská 144/55, 301 00 Plzeň Návrh z porady: nesouhlas s navrženým zněním   

25/810 

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

„APARTMÁNOVÝ DŮM BELVEDER“ na pozemcích p. č. 679 a 267/1 v k. ú. Železná 

Ruda. Žadatel: Ing. Petr Pohanka, Sulkovská 144/55, 301 00 Plzeň. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „ŽELEZNÁ RUDA, 

BELVEDERSKÁ ULICE, P. Č. KAT. 207/13“, žadatel OSTRETO s. r. o., Denisovo nábřeží 

2568/6, 301 00 Plzeň. Návrh z porady: dále jednat s investorem o přesahu střechy   

25/811 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

„ŽELEZNÁ RUDA, BELVEDERSKÁ ULICE, P. Č. KAT. 207/13“. Žadatel: OSTRETO s. r. 

o., Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Rekreační rodinný domek“ na 

pozemku p. č. 385/31 v k. ú. Železná Ruda, žadatelka Kateřina Hubačová, Slunečnicová 21, 

326 00 Plzeň. 



Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

„Rekreační rodinný domek“ na pozemku p. č. 385/31 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: 

Kateřina Hubačová, Slunečnicová 21, 326 00 Plzeň. 

Pro: pp. Grund, Chalupský 

Proti: pp. Najman P., Smola, Brož F., Mareš, Částka 

Zdržel se: pp. Najman J., Brož R., Prošek 

Nebylo přijato usnesení. 

 

 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Alpský dům, K Samotám 447 – 

změna užívání na bytový dům“, žadatel Pavel Neužil, K Samotám 447, 340 04 Železná Ruda. 

25/812 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: „Alpský 

dům, K Samotám 447 – změna užívání na bytový dům.“ Žadatel: Pavel Neužil, K Samotám 

447, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Alpský dům, K Samotám E 22 – 

změna užívání na bytový dům“, žadatel Autocentrum Neužil, spol. s r. o., Babínská 509,         

331 01 Plasy  

25/813 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: „Alpský 

dům, K Samotám E 22 – změna užívání na bytový dům.“ Žadatel: Autocentrum Neužil, spol. 

s r. o., Babínská 509, 331 01 Plasy. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Železná Ruda, K Samotám, č. ev. 

73, Rekonstrukce zádveří a technická místnost“ na pozemcích p. č. 412/13, st. 521 k. ú. 

Železná Ruda, žadatelé Jan a Jarmila Jandečkovi, Tymákov 351, 332 01 Tymákov a Dana 

Egermaierová, Jetelová 2274/19, 326 00 Plzeň. 

25/814 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na stavbu: 

„Železná Ruda, K Samotám, č. ev. 73, Rekonstrukce zádveří a technická místnost“ na 

pozemcích p. č. 412/13, st. 521 k. ú. Železná Ruda. Žadatelé: Jan a Jarmila Jandečkovi, 

Tymákov 351, 332 01 Tymákov a Dana Egermaierová, Jetelová 2274/19, 326 00 Plzeň. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

 

 

 



-Žádosti o změnu územního plánu 

Návrh z porady k žádostem o změnu územního plánu je jejich odložení do doby projednání 

nového ÚP. 

-Žádost o změnu územního plánu pozemky p. č. 1270/66, 1270/67 v k. ú. Hojsova Stráž, 

žadatel PPS consulting s. r. o., Karlova 2851/15, 301 00 Plzeň. 

25/815 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 1270/66, 1270/67 v k. ú. Hojsova Stráž 

z plochy pro výstavbu dvou hotelů (U – 2, U – 1) na plochu určenou pro výstavbu dvou 

penzionů. Žadatel:  PPS consulting s. r. o., Karlova 2851/15, 301 00 Plzeň.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o změnu územního plánu pozemky p. č. 399/1, 399/5, 399/6 v k. ú. Železná Ruda, 

žadatelka Ivanka Vašáková, Gustavka 529, 338 43 Mirošov. 

25/816 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 399/1, 399/5, 399/6 v k. ú. Železná Ruda 

za účelem výstavby objektu pro individuální rekreaci. Žadatelka: Ivanka Vašáková, Gustavka 

529, 338 43 Mirošov. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o změnu územního plánu pozemky p. č. 108/9, 108/10, 108/12, 108/13 v k. ú. Špičák, 

žadatelky Libuše Greinerová, Špičák 128, 340 04 Železná Ruda a Jana Pospíšilová, 1. máje 

24, 257 68 Dolní Kralovice. 

25/817 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 108/9, 108/10, 108/12, 108/13 v k. ú. 

Špičák – obnova stavební parcely 10 k. ú. Špičák. Žadatelky: Libuše Greinerová, Špičák 128, 

340 04 Železná Ruda a Jana Pospíšilová, 1. máje 24, 257 68 Dolní Kralovice. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o změnu územního plánu pozemek p. č. 448/2 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Bc. 

Vladan Vrba, Hradecká 604, 333 01 Stod. 

25/818 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemku p. č. 448/2 v k. ú. Železná Ruda za účelem 

ekologického zemědělského hospodaření (pastevní využití). Žadatel: Bc. Vladan Vrba, 

Hradecká 604, 333 01 Stod. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



-Žádost o změnu územního plánu pozemky p. č. 436/2, 444, 450/1, 450/5, 682, 710 v k. ú. 

Železná Ruda, žadatelka MUDr. Helena Vrbová, Hradecká 604, 333 01 Stod. 

25/819 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 436/2, 444, 450/1, 450/5, 682, 710 v k. ú. 

Železná Ruda za účelem ekologického zemědělského hospodaření (pastevní využití a 

následná mléčná produkce), se kterou souvisí výstavba stáje, seníku a dojírny. Žadatelka: 

MUDr. Helena Vrbová, Hradecká 604, 333 01 Stod.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o změnu územního plánu pozemky p. č. 335/18, 326/10 v k. ú. Špičák, žadatel 

Michael Fík, Neumannova 557, 339 01 Klatovy. 

25/820 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na pozemcích p. č. 335/18, 326/10 v k. ú. Špičák za účelem 

výstavby rekreačního objektu – dva apartmány. Žadatel: Michael Fík, Neumannova 557, 339 

01 Klatovy. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o změnu územního plánu část pozemku p. č. 508 v k. ú. Hojsova Stráž, žadatelé            

Ing. Miroslava a František Irlbekovi, Baarova 294, 340 22 Nýrsko 

25/821 

Zastupitelstvo města Železná Ruda odkládá do doby projednání nového územního plánu 

žádost o změnu územního plánu na část pozemku p. č. 508 v k. ú. Hojsova Stráž za účelem 

výstavby objektu pro rodinnou rekreaci. Žadatelé: Ing. Miroslava a František Irlbekovi, 

Baarova 294, 340 22 Nýrsko. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

4.Ekonomické záležitosti 

 

-Schválení závěrečného účtu města za rok 2021 a účetní závěrky 

Finanční výbor souhlasí bez výhrad. 

25/822 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje celoroční hospodaření města a schvaluje 

závěrečný účet města za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2021 bez výhrad. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 



25/823 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku města Železná Ruda za účetní 

období roku 2021. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Schválení účetní závěrky a převodu výsledku hospodaření za rok 2021 Základní školy a 

Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda 

Finanční výbor souhlasí bez výhrad. 

25/824 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 

Karla Klostermanna Železná Ruda za účetní období roku 2021. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/825 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2021 

Základní školy a Mateřské školy Karla Klostermanna Železná Ruda  do rezervního fondu ve 

výši 141 851,35 Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o finanční dar 

 

25/826 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje poskytnutí peněžitého daru Soně Pařilové, 

bytem U Řezné 371, 340 04 Železná Ruda, na pořízení zdravotních ortopedických bot ve výši 

8 000.- Kč a pověřuje starostu města Železná Ruda  Ing. Filipa Smolu podpisem darovací 

smlouvy. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/827 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje poskytnutí peněžitého daru organizaci Zdravotní 

klaun, o. p. s., se sídlem Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9, IČ: 26547953     pro potřeby 

financování programů organizace Zdravotní klaun, o.p.s. v nemocnicích  ve výši 5 000.- Kč a 

pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem darovací smlouvy. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

 



-Dotace spolkům, ost. organizacím a individuální dotace 

 

18:40 hod. odchází p. Mareš. 

 

25/828 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od ABC Team Železná Ruda,  z. s. o 

poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 47 360.- Kč.  

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

P. Částka: je v ABC Teamu Železná Ruda. Ještě bude hlasováno ve dvou případech o 

individuální dotaci. 

  

18:42 hod. se vrátil p. Mareš. 

 

25/829 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro ABC 

Team Železná Ruda, z. s.   a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 47 360.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/830 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Tělovýchovné jednoty TATRAN 

Železná Ruda, o. s. o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce    41 280.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/831 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro 

TATRAN Železná Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 41 280.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/832 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od FJ SRK Železná Ruda,  o. s. o 

poskytnutí dotace na činnost v požadované částce 58 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: p. Brož F. 

 

P. Brož F.: je místopředseda. 

P. Mareš: je člen. 



25/833 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro FJ 

SRK Železná Ruda, o. s.  a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 58 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/834 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Ski klubu Železná Ruda  o poskytnutí 

dotace na činnost v požadované částce 71 680.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/835 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro Ski 

klub Železná Ruda a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 71 680.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/836 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od AKR Železná Ruda (Plzeňský kraj – 

atletický svaz) o poskytnutí dotace na činnost v požadované částce  30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/837 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro AKR 

Železná Ruda (Plzeňský kraj – atletický svaz)  a pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/838 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Centra volného času Železná Ruda, o. 

s. o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 



25/839 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro 

Centrum volného času Železná Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/840 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Ochotnického spolku Železná Ruda, 

o. s. o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/841 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro 

Ochotnický spolek Železná Ruda, o. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 15 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/842 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Osadního výboru Hojsova Stráž o 

poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 5 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/843 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro 

Osadní výbor Hojsova Stráž a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 5 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: p. Chalupský 

 

 

25/844 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Spolku rodičů, dětí a přátel školy při 

ZŠ v Železné Rudě o poskytnutí dotace na činnost v  požadované  částce 25 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 



25/845 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro 

Spolek rodičů, dětí a přátel školy při ZŠ v Železné Rudě a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 25 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/846 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Mysliveckého spolku Železná Ruda o 

poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 40 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/847 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro 

Myslivecký spolek Železná Ruda a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 25 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/848 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Železnorudského klubu o poskytnutí 

dotace na činnost v  požadované částce 30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/849 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro 

Železnorudský klub a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/850 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Železnorudského smíšeného sboru o 

poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 65 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

P. Částka: je členem. 



25/851 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro 

Železnorudský smíšený sbor a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 60 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/852 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Základní kynologické organizace 

Železná Ruda o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/853 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace    pro 

Základní kynologickou organizaci Železná Ruda a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/854 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Sboru dobrovolných hasičů Železná 

Ruda o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 50 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

P. Smola: je členem. 

P. Brož F.: je členem. 

 

25/855 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Sbor 

dobrovolných hasičů Železná Ruda a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 40 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/856 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Sboru dobrovolných hasičů Hojsova 

Stráž o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 10 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



25/857 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Sbor 

dobrovolných hasičů Hojsova Stráž a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: p. Chalupský 

 

25/858 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Společnosti Hojsova Stráž o 

poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/859 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro 

Společnost Hojsova Stráž a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 22 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: p. Chalupský 

 

 

25/860 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Železnorudské sekery, z.s. o 

poskytnutí dotace na činnost a závody v hodu oboustrannou sekerou v  požadované částce  

20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

P. Částka: prezentace v rámci Železnorudských slavností. 

 

25/861 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro 

Železnorudskou sekeru, z.s. a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 20 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/862 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Svazu zdravotně postižených Šumava 

o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 90 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



25/863 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace    pro 

Svaz zdravotně postižených Šumava a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 60 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/864 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Železnorudského folklorního souboru 

Hořec a Hořeček z.s. o poskytnutí dotace na činnost v  požadované částce 42 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

19:08 hod. odešel p. Brož F. 

 

25/865 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace  pro 

Železnorudský folklorní soubor Hořec a Hořeček z.s. a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 35 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Petry Kasíkové o poskytnutí dotace na 

sportovní přípravu a účast na závodech v  požadované částce  50 000.- Kč. 

Pro: p. Grund 

Proti: p. Mareš 

Zdržel se: pp. Částka, Najman J., Brož R., Smola, Najman P., Chalupský, Prošek 

Nebylo přijato usnesení. 

 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Linky bezpečí o poskytnutí dotace na 

provoz v  požadované částce 7 500.- Kč. 

Pro: p. Chalupský 

Proti: p. Mareš 

Zdržel se: pp. Částka, Najman J., Brož R., Smola, Najman P., Grund, Prošek 

Nebylo přijato usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/866 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Network East-West, z.s.  ( Projekt 

JANA) o poskytnutí dotace  na sociální služby a zdravotnictví v  Železné Rudě, v požadované 

částce 15 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/867 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Network 

East-West, z.s. ( Projekt JANA) o poskytnutí dotace  na sociální služby a zdravotnictví v  

Železné Rudě a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zároveň schvaluje    dle smlouvy 

finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

19:13 hod. se vrátil p. Brož F. 

 

 

25/868 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Jana Lehkého o poskytnutí dotace na 

sportovní přípravu a závodní činnost v požadované částce 15 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/869 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Jana 

Lehkého a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 15 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/870 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Šimona Lehkého o poskytnutí dotace 

na sportovní přípravu a závodní činnost v požadované částce  30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/871 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro 

Šimona Lehkého a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 30 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



25/872 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Jana Schejbala o poskytnutí dotace na 

sportovní přípravu a závodní činnost v požadované částce  15 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/873 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Jana 

Schejbala a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 15 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

25/874 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Lenky Krejčíkové o poskytnutí dotace 

na vydání knihy pohádek z pověstí Šumavy v požadované částce  90 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/875 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro Lenku 

Krejčíkovou a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Dotace – Zelené autobusy 2022 

 

25/876 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od Plzeňského kraje o poskytnutí dotace 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s provozem Zelených autobusů v roce 2022 

v požadované částce 30 000,-Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/877 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

Plzeňskému kraji  na částečnou úhradu nákladů souvisejících s provozem Zelených autobusů 

v roce 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



 

-Přijetí dotací od Plzeňského kraje 

Rekonstrukce a úprava naučných stezek na Železnorudsku, revize a zhotovení ukazatelů pro 

turistické cíle: 

25/878 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové investiční dotace                      

v rámci programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 

2022“ ve výši 50 000,- Kč na „Rekonstrukce a úprava naučných stezek na Železnorudsku, 

revize a zhotovení ukazatelů pro turistické cíle“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. 

Filipa Smolu podpisem příslušných smluv. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Tradiční Železnorudské slavnosti 2022: 

25/879 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace                   

v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022“  ve výši 30 000,- Kč na 

„Tradiční Železnorudské slavnosti 2022“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa 

Smolu podpisem příslušných smluv. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Rozšíření nabídky informací přeshraničním návštěvníkům: 

25/880 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace                      

v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 

2022“ ve výši 42 000,- Kč na „ Rozšíření nabídky informací přeshraničním návštěvníkům“ a 

pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem příslušných smluv. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Přijetí dotací od SFŽP ČR 

 

Železná Ruda – Úprava a obnova veřejného prostranství II.: 

25/881 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové investiční dotace od Státního fondu 

životního prostředí ČR ve výši 3 999 999,98 Kč na akci „ Železná Ruda – Úprava a obnova 

veřejného prostranství II.“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 

příslušných smluv. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 



Železná Ruda – Podpora infrastruktury v NP Šumava: 

25/882 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Státního 

fondu životního prostředí ČR ve výši 1 000 000,00 Kč na akci „ Železná Ruda – Podpora 

infrastruktury v NP Šumava“ a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu 

podpisem příslušných smluv. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Různé 

 

25/883 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informaci starosty o provedeném 

rozpočtovém opatření č. 1/2022 (příspěvek na výkon státní správy ) a č. 2/2022 (daň z příjmu 

za obec, příspěvek úřad práce, kompenzační bonus), které byly provedeny v kompetenci 

starosty. 

 

25/884 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí podání žádostí o dotace Plzeňskému kraji: 

-Večer pro Železnorudsko 2022 ( 30 000.- Kč) 

-Úprava lyžařských běžeckých tras 2021/2022 ( 88 000.- Kč) 

 

25/885 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí usnesení Okresního soudu Plzeň-jih o 

schválení smíru s Českou pojišťovnou ohledně letitého sporu o náhradu škody – „most 

Pancířská“, kdy se konečně podařilo celou kauzu uzavřít a město obdrží částku  ve výši 

2 890 724.- Kč. 

 

5.Majetkové záležitosti 

-Prodeje pozemků 

 

Na město se obrátil zástupce společnosti Bonaccia s.r.o. p. Popelka se žádostí o odkoupení 

pozemku p. č. 59/68 o výměře 92m2 v k. ú. Železná Ruda , který má sloužit pro zřízení sjezdu 

na budoucí parkoviště pod bývalým penzionem Roklan.  

25/886 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 59/68 o výměře 92 m2 v k. 

ú. Železná Ruda, který vzniknul oddělením z pozemku p. č. 59/35 v k. ú. Železná Ruda dle 

Geometrického plánu č. 1408/2046/2022, za cenu 220,-Kč/m2 ve prospěch společnosti 

Bonaccia s.r.o., IČ 28009959.   

Pro: 9 

Proti: - 

Zdržel se: p. Prošek 

 

 



Na město se obrátilo vedení Nájemního družstva Šumavská ulice se žádostí o odprodej 

pozemků stp. č. 653 a stp. č. 654, oba o výměře 293m2, oba v k. ú. Železná Ruda. Jde o 

pozemky pod bytovkami čp. 407, 408. Po splacení anuity dojde k převodu bytových jednotek 

ve prospěch jednotlivých družstevníků, součástí podílů na společných částech domů pak 

budou též podíly na stavebních pozemcích.  

25/887 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemků stp. č. 653 a stp. č. 654, oba o 

výměře 293 m2, oba v k. ú. Železná Ruda za cenu dle Znaleckého posudku, tedy 411.000,-Kč 

ve prospěch Nájemního družstva Šumavská ulice. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Souhlas s provedením stavby 

Na město se obrátil zástupce společnosti Byty Okula s.r.o. p. Štrunc se žádostí o možnost 

provést stavbu zpevněné plochy k již existujícím RD mimo jiného i na pozemku města . 

Zároveň deklaruje budoucí bezúplatný převod do vlastnictví města.  

25/888 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje provedení stavby zpevněné plochy mimo jiného 

na pozemku p. č. 518/5 v k. ú. Železná Ruda s tím, že předmětná plocha bude po jejím 

vybudování převedena bezúplatně ve prospěch města, a to společně s částmi všech dotčených 

pozemků ve vlastnictví jiného majitele.   

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Nákup a prodej techniky 

 

25/889 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej VW Transporter T5 – valník, RZ 

6P74055 ve prospěch pana Marka Mudráka, IČ 09627227, se sídlem Tichov 75, obec Zlín, za 

cenu 33.300,-Kč vč. DPH.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

V rámci obnovy vybavení dle požadavku vedoucího Tech. služeb se bude hlasovat  

o schválení nákupu sekačky na trávu za cenu do 500 tis. bez DPH.  

25/890 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup sekačky na trávu za cenu do 500 tis. bez 

DPH.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 



V rámci obnovy vybavení dle požadavku vedoucího Tech. služeb se bude hlasovat  

 o schválení nákupu smykového nakladače včetně příslušenství za cenu do 2 000 tis. bez 

DPH.  

25/891 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup smykového nakladače za cenu do 

2.000.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu města Železná Ruda Ing. Filipa Smolu podpisem 

kupních smluv. 

Pro: 8 

Proti: - 

Zdržel se: pp. Chalupský, Prošek 

 

 

-Dodatek ke smlouvě o dílo – byty hasičárna 

Při realizaci akce „BYTY HASIČÁRNA“ byly po dohodě se zhotovitelem provedeny dílčí 

vícepráce a oproti tomu také méněpráce.  

25/892 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Změnový list a uzavření Dodatku k SoD na akci 

„BYTY HASIČÁRNA“. Změnový list a Dodatek tvoří přílohu č.1 u zápisu z dnešního 

zasedání.    

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

6.Záležitosti správního odboru 

 

-Problematika toulavých koček, program Kaspro-kastrační program, z.s. 

25/893 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zapojení města Železná Ruda do programu 

Kaspro – kastrační program, z.s.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Příspěvek na provoz činnosti „útulek Borovno“ 

25/894 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje žádost od U Františka, z.s. o poskytnutí dotace 

na provoz víceúčelového zařízení a útulku pro psy Borovno v  požadované částce 10 000.- 

Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

25/895 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace pro U 

Františka, z.s. a pověřuje starostu  podpisem smlouvy. 

Zároveň schvaluje dle smlouvy finanční dotaci ve výši 10 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



-Problematika odpadového hospodářství 

25/896 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí informaci ZKS, a.s. o navyšujících se 

cenách v souvislosti se současnou situací ( zdražení PHM, navyšování mezd, a další ). 

 

 

-Kontrola ČIŽP 

25/897 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí závěr kontroly České inspekce životního 

prostředí; ČIŽP nenašla žádné porušení zákona. 

 

-Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 

25/898 

Zastupitelstvo města Železná Ruda stanoví ve znění § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( 

obecní zřízení ) ve znění pozdějších změn pro nové volební období 2022 – 2026 13 členů 

Zastupitelstva města Železná Ruda. 

Pro: 9 

Proti: p. Smola 

Zdržel se: - 

 

 

7. Informace starosty 

 

-je dokončena cesta na Liebeshöhe, pokračuje výstavba náměstí, rozběhla se  výstavba 

koupaliště Žabáky 

-kromě drobných oprav na komunikacích v majetku města plánujeme zrealizovat ještě letos 

také rozsáhlejších či celkové opravy těchto komunikací: 

- Ul. Belvederská 

- Ul. Zahradní 

- Komunikace před bytovkami Hojsova Stráž – zahajujeme zítra v 9:00 

- Ul. Debrnická ke hřbitovu, Debrnická alej 

- Ul. K Samotám v části k penzionu Alpský dům 

- Bezejmenná ulice mezi paní Liebl, Richterovými a penzionem 103 

- Ul. Příčná (spoluúčast Klaus – viz Smlouva o spolupráci) 

-P. Brož F.: lezecká stěna a nové hřiště u ZŠ 

 

-uzavření žel. přejezdu v Železné Rudě (Klatovská ul.)  6.6. a 7.6. 2022 

-pozvánka na Železnorudské slavnosti 5. a 6.8.2022 

 

 

 



8. Zpráva o činnosti orgánů obce 

 

-Finanční výbor 

25/899 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

 

-Osadní výbor Hojsova Stráž 

25/900 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu Osadního výboru Hojsova Stráž. 

 

 

9.Diskuse 

P. Mach: -proč se zamítla žádost p. Pohanky o výjimku ze stavební uzávěry, proč se  

navrhovalo nesouhlasit. 

                -využití původní mateřské školy (dům seniorů) 

P. starosta: -bytový dům p. Pohanky – je to obrovský bytový dům na zelené louce (13 bytů) a 

nesouhlasí ani počet parkovacích míst. Právě takové stavby řeší stavební uzávěra. 

P. Najman P.: pokud je z porady návrh na nesouhlas, hlasuje se o nesouhlasu. 

P. starosta: k objektu pův. mateřské školy – v ÚP z roku 1993 je lokalita řešena jako sportovní 

areál a ne občanská vybavenost. Nový ÚP bude řešit tuto lokalitu, v tom je naprostá shoda 

zastupitelů a část z toho bude pro seniory a další skupiny.  

   

 

10. Závěr 

Ve 20:10 hod. pan starosta ukončil 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Ing. Petr Najman 

 

 

 

 

 

Jakub Prošek 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ing. Filip Smola 

starosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Najman 

místostarosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

Filip Brož 

místostarosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepsala: Anna Šebelíková 

Dne: 06.06.2022 


