
ZÁPIS č. 2  z  veřejného  zasedání 

Zastupitelstva města Železná Ruda 

Doba konání:    14.12.2022, 18:00 hod. 
 
 
Přítomni:     pp. Mareš, Smola, Sekyra, Částka, Drahorád, Faitová, Grund, Najman, Škývara, 

Zelenka 

Nepřítomni:  - 

Omluveni:  pp. Brož, Kříž, Horek 

 

Program: 

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

2.Kontrola usnesení 

3.Stavební záležitosti 

   - Výjimky ze stavebních uzávěr 

   - Žádost o změnu regulačního plánu 

   - Procesní úkon v rámci pořizování nového ÚP   

4.Majetkové záležitosti 

   - Prodej pozemků 

   - Plán zimní údržby 

   - Návrh na převod spoluvlastnického podílu na budovách Nájemního družstva Šumavská 

   - Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a společné realizaci s ŘSD – průtah 

městem 

   - Různé 

5.Ekonomické záležitosti 

   - Rozpočtové opatření č. 6/2022 

   - OZV o místním poplatku z pobytu 

   - Návrh rozpočtu města na rok 2023 

   - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 – 2025 

   - Příspěvek na léky nebo optické pomůcky místním seniorům 

   - Cena vodného a stočného pro rok 2023 

   - ZŠ a MŠ K. Klostermanna – provozní příspěvek 

   - OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

   - Dodatek ke smlouvě o zajištění sběru a svozu separovaného odpadu 

   - Schválení odměn pro předsedu a členy přestupkové komise za rok 2022 

   - Schválení odměny pro lesního správce za rok 2022 

   - Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

   - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Žabáky) 

   - Schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

   - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (náměstí Karla Klostermanna) 

   - Peněžitý stabilizační dar místním občanům s trvalým pobytem 

   - Různé  

 



 

 

6. Různé 

   - Pověření zastupitelů k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 

   - Stanovení dnů pro pořádání svatebních obřadů 

   - Ustanovení osadních výborů 

   - Ustanovení zahraničního výboru 

   - Volba členů výborů 

   - Stanovení členů povodňové komise 

   - Stanovení členů evakuační komise 

   - Pověření zastupitele na tvorbu nového ÚP 

   - Ideový záměr „Karta místního občana“ 

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. Program byl řádně vyvěšen a zveřejněn. Zeptal 

se přítomných, zda má někdo připomínku k programu.  

Připomínka p. Najman:  
V programu dát bod 7. Zpráva o činnosti orgánů obce před bod 5. Ekonomické záležitosti. 

Připomínka p. Drahorád: 

Do programu přidat do bodu 6. Různé volbu členů školské rady. 

 

2/16 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přehodit body v programu: bod č. 7. Zpráva o 

činnosti orgánů obce dát před bod 5. Ekonomické záležitosti. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

2/17 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje přidat do bodu č. 6. Různé.: volba členů školské 

rady. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

2/18 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje navržený a doplněný program. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 



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

2/19 

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

Částka. 

Pro: 10 

Proti:- 

Zdržel se: - 

 

2/20 

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

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 

 

 

2.Kontrola usnesení 

Kontrolu usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města č. 1 ze dne 

20.10.2022 provedl pan starosta.  
2/21 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí kontrolu usnesení z 1. ustavujícího 

veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda ze dne 20.10.2022. 

 

 

 

3.Stavební záležitosti 

 

-Výjimky ze stavebních uzávěr 
 

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 

2/22 

Zastupitelstvo města Železná Ruda neschvaluje 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: 8 

Proti: pp. Grund, Částka 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu: „Stavební úpravy části objektu č. p. 

45 a č. p. 77 ul. K Samotám, Železná Ruda“ na pozemcích p. č. st. 29/4, st. 29/5 v k. ú. 

Železná Ruda. Žadatelka: Eva Nechvátalová, V Bezovce 1028/3, 301 00 Plzeň. 

2/23 

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

„Stavební úpravy části objektu č. p. 45 a č. p. 77 ul. K Samotám, Železná Ruda“ na 

pozemcích p. č. st. 29/4, st. 29/5 v k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: Eva Nechvátalová, 

V Bezovce 1028/3, 301 00 Plzeň. 



Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu účelu užívání stavby „Objekt Adolfa 

Kašpara č. p. 464“ (změna vietnamské prodejny na bytové jednotky v 1. NP), žadatel AL 

REAL I.t.d., Pass street 2 Enterprise house, OL96HZ, Manchester, Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 

2/24 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na změnu účelu 

užívání stavby: „Objekt Adolfa Kašpara č. p. 464“ (změna vietnamské prodejny na bytové 

jednotky v 1. NP). Žadatel: AL REAL I.t.d., Pass street 2 Enterprise house, OL96HZ, 

Manchester, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 

Pro: 9 

Proti: p. Drahorád 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na změnu účelu užívání stavby: „Objekt Adolfa 

Kašpara č. p. 463“ (změna z ubytovny na bytové jednotky ve    2. NP a 3. NP bez stavebních 

úprav). Žadatel: AL REAL I.t.d., Pass street 2 Enterprise house, OL96HZ, Manchester, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 

2/25 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje výjimku ze stavební uzávěry na změnu účelu 

užívání stavby: „Objekt Adolfa Kašpara č. p. 463“ (změna z ubytovny na bytové jednotky ve    

2. NP a 3. NP bez stavebních úprav). Žadatel: AL REAL I.t.d., Pass street 2 Enterprise house, 

OL96HZ, Manchester, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 

Pro: 9 

Proti: p. Drahorád 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Dřevostavba (Posed)“ na pozemku 

p. č. 347/3 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Ing. Martin Jiránek, Na Rovinách 312/16, 142 00 

Praha. 

2/26 

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

„Dřevostavba (Posed)“ na pozemku p. č. 347/3 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Ing. Martin 

Jiránek, Na Rovinách 312/16, 142 00 Praha. 

Pro: 8 

Proti: p. Drahorád 

Zdržel se: p. Najman 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Změna užívání a stavební úpravy 

objektu Královácká 265, 340 04, Železná Ruda“ (3. NP) na pozemku     p. č. st. 305 v k. ú. 

Železná Ruda, žadatelka Milada Blechová, Kaznějov 262, 331 51 Kaznějov. 



2/27 

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

„Změna užívání a stavební úpravy objektu Královácká 265, 340 04, Železná Ruda“ (3. NP) na 

pozemku    p. č. st. 305 k. ú. Železná Ruda. Žadatelka: Milada Blechová, Kaznějov 262, 331 

51 Kaznějov. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Plechová garáž“ na pozemku p. č. 

53/4 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 

Železná Ruda. 

2/28 

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

„Plechová garáž“ na pozemku p. č. 53/4 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Město Železná Ruda, 

Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Prostory bývalé prodejny „SPAR“, 

1. máje 124, Železná Ruda – změna užívání z prodejny potravin na restauraci“ na pozemku p. 

č. st. 158/1 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Cong Dao Nguyen, U Řezné 374, 340 04 Železná 

Ruda. 

2/29 

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

„Prostory bývalé prodejny „SPAR“, 1. máje 124, Železná Ruda – změna užívání z prodejny 

potravin na restauraci“ na pozemku p. č. st. 158/1 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Cong Dao 

Nguyen,   U Řezné 374, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Bytový dům v ulici Šumavská, 

Železná Ruda“ na pozemcích p. č. 186/23, 186/24, st. 486/1, st. 486/2 v k. ú. Železná Ruda, 

žadatel Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. 

2/30 

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

dům v ulici Šumavská, Železná Ruda“ na pozemcích p. č. 186/23, 186/24, st. 486/1, st. 486/2  

v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 

Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Občerstvení Aspen“ na pozemcích p. 

č. 538/13, 728 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Josef Hanzlík, Sklářská 344, 340 04 Železná Ruda. 

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

„Občerstvení Aspen“ na pozemcích p. č. 538/13, 728 v k. ú. Železná Ruda. Žadatel: Josef 

Hanzlík, Sklářská 344, 340 04 Železná Ruda. 

Pro: - 

Proti: 10 

Zdržel se: - 

Nebylo přijato usnesení. 

 

 

Žádost o udělení výjimky ze stavební uzávěry na stavbu „Fotbalová klubovna a šatny – Ke 

Hřišti 418, Železná Ruda“ na pozemku p. č. st. 617 v k. ú. Železná Ruda, žadatel Město 

Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda. 

2/31 

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

„Fotbalová klubovna a šatny – Ke Hřišti 418, Železná Ruda“ na pozemku p. č. st. 617 v k. ú. 

Železná Ruda. Žadatel: Město Železná Ruda, Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná 

Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Žádost o změnu regulačního plánu 

Žádost o změnu regulačního plánu pozemek p. č. st. 168 v k. ú. Špičák objekt rodinného 

domu Špičák č. p. 102 (změna regulativů krycího listu S 58 – OV), žadatelé Oldřich a 

Kateřina Tycovi, Nekmíř 137, 331 52 Nekmíř. 

2/32 

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, Nekmíř 137, 331 52 Dolní Bělá na změnu regulačního plánu města Železná 

Ruda, místní část Špičák na pozemku p. č. st. 168 v k. ú. Špičák za účelem zvětšení 

zastavitelné plochy a navýšení stávajícího rodinného domu Špičák čp. 102 (změna regulativů 

krycího listu S 58 – OV). 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Procesní úkon v rámci pořizování nového územního plánu 

2/33 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, že principem koncepce nového územního plánu 

bude minimalizace nově vymezených zastavitelných ploch s tím, že hlavní důraz bude kladen 

na vytvoření kvalitních regulací pro stávající stabilizované plochy i pro plochy nově 

navrhované, resp. převzaté z platného územního plánu, ve znění platných změn. Evidované 

požadavky na změnu územního plánu dle přiloženého seznamu, který tvoří přílohu č. 1 u  zápisu 



z dnešního zasedání, nebudou obsahem zadání ani předmětem řešení nového územního plánu, 

a to z následujících důvodů: 

 

- pro město Železná Ruda je nezbytné zajistit v co nejkratší době nový územní plán 

obsahující podrobné regulace pro výstavbu tak, aby zabránilo nekoordinované výstavbě 

na plochách, které nejsou dostatečně chráněné stávajícím územním plánem; 

- město Železná Ruda prioritně usiluje o aktivní řešení chybějící veřejné infrastruktury, 

zejména dopravní a technické (např. parkovišť, odkanalizování, zásobování vodou), což 

je však významně komplikováno složitými vlastnickými vztahy a současnou 

ekonomickou situací; 

- město Železná Ruda nemá zájem na dalším navyšování rekreačních kapacit, když 

v současné době zásadním způsobem převládá krátkodobá rekreace nad trvalým 

bydlením, přičemž především v zimních lyžařských sezónách je poměr mezi trvale 

bydlícími obyvateli nad rekreanty více než padesátinásobný; ačkoli je pak předmětem 

některých z podaných žádostí výstavba rodinných domů, lze mít s ohledem na 

dosavadní zkušenosti v této souvislosti za to, že i v těchto případech by docházelo 

k dalšímu nežádoucímu navyšování rekreačních kapacit. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

4.Majetkové záležitosti 

 

-Prodej pozemků 

 

Na město se již v minulém volebním obrátil p. Michal Janďura se žádostí o odkoupení 

pozemku p. č. 299 v k. ú. Špičák. Zastupitelstvo schválilo záměr prodat předmětný pozemek, 

ovšem již nedošlo k samotnému hlasování, konaly se volby.  

2/34 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje prodej pozemku p. č. 299 o výměře 231 m2 v k. 

ú. Špičák ve prospěch pana Michala Janďury, bytem Plzeň, U Ježíška 2711/7, PSČ 326 00, za 

cenu 220,-Kč/m2.    

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

Na město se již v minulém volebním obrátili zástupci společnosti Bonaccia s.r.o. se žádostí o 

odkoupení části pozemku p. č. 59/35 v k. ú. Železná Ruda, na které budou realizovat napojení 

pozemku p. č. 59/52 na místní komunikaci. Zastupitelstvo schválilo záměr prodat předmětný 

pozemek, ovšem již nedošlo k samotnému hlasování, konaly se volby.  

2/35 

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

ú. Železná Ruda ve prospěch společnosti Bonaccia s.r.o., IČ: 28009959, za cenu 220,-Kč/m2 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 



-Plán zimní údržby 

Návrh vychází z Plánů zimní údržby z minulých let. 

2/36 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Plán zimní údržby 2022/2023. Plán zimní 

údržby 2022/2023 tvoří přílohu č. 2 u  zápisu z dnešního zasedání Zastupitelstva města 

Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Návrh na převod spoluvlastnického podílu na budovách Nájemního družstva Šumavská 

Dle Smlouvy o sdružení prostředků a spolupráci při nájemní bytové výstavbě uzavřené mezi 

městem Železná Ruda a Nájemním družstvem Šumavská dne 29. 05. 2000 schválilo 

zastupitelstvo bezúplatný převod spoluvlastnického podílu na budovách čp. 407 a čp. 408, 

které stojí na pozemcích stp. č. 653 a stp. č. 654 v k. ú. Železná Ruda ve prospěch družstva. 

Spoluvlastnický podíl představuje 1/3 na každé budově. Po uzavření příslušné smlouvy 

Katastr zamítnul podaný návrh na vklad do KN s tím, že nebyl doložen záměr podíl převést. 

Fyzicky skutečně po těch letech k dispozici, bohužel, není, v archivu se patrně nedochoval. 

Nezbývá, než jej tedy znovu zveřejnit (v tuto chvíli již na úřední desce visí) a schválit.  

 

2/37 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje revokaci usnesení č. 26/928 ze dne 24. 08. 2022.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

2/38 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu, 

tedy 1/3 na budovách čp. 407 a čp. 408, které stojí na pozemcích stp. č. 653 a stp. č. 654 v k. 

ú. Železná Ruda ve prospěch Nájemního družstva Šumavská ulice, družstvo, IČO 25243799. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Smlouva o společném zadávání veřejných zakázek a společné realizaci s ŘSD – průtah 

městem 

Návrh smlouvy, která by měla být uzavřena mezi ŘSD ČR a městem Železná Ruda. Smlouva 

upravuje průběh soutěže a realizace stavby průtahu „I/27 Železná Ruda – střed“, tedy od 

Okružní křižovatky po železniční přejezd. 

2/39 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje uzavření Smlouvy o společném zadávání 

veřejných zakázek a společné realizaci na akci „I/27 Železná Ruda – střed“ s ŘSD ČR, státní 

příspěvkovou organizací. Předmětná smlouva je přílohou č. 3 u zápisu z dnešního zasedání 

Zastupitelstva města Železná Ruda.   

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 



-Různé 

 

-Žádost o souhlas se žádostí o úplatný převod pozemku   

Na město se obrátili zástupci Sport service spol. s r.o. s návrhem na podání žádosti o 

bezúplatný převod pozemků (komunikací) ve špičáckém areálu od UZSVM. Bylo 

předjednáno, že podklady jako Geometrický plán apod. pořídí uvedená společnost na své 

náklady. Do budoucna by na základě Smlouvy o spolupráci provozovatel areálu také nesl 

náklady spojené s údržbou a opravami na předmětných pozemcích. Žádost schválilo svým 

usnesením zastupitelstvo města a byla odeslána na adresu UZSVM. Jeho zástupci reagovali 

protinávrhem s tím, že je možné jednat o převodu, ovšem pouze úplatném.  

 

2/40 

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. 26/923 ze dne 24. 08. 2022. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

2/41 

Zastupitelstvo města Železná Ruda souhlasí s pořízením zaměření komunikací v lyžařském 

areálu Špičák na pozemcích zapsaných na LV 60000 s tím, že následně bude u UZSVM 

požádáno o jejich úplatný převod do vlastnictví města Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Nákup techniky 

2/42 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje nákup automobilu s pohonem 4x4 pro potřeby 

zaměstnanců města vč. Městské policie a obsluhy SLD Špičák Pancíř za cenu do 350 tis. bez 

DPH a pověřuje starostu Ing. Filipa Smolu podpisem Kupní smlouvy.    

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

5.Zpráva o činnosti orgánů obce 

Předseda finančního výboru p. Mareš předložil zprávu finančního výboru k rozpočtu města na 

rok 2023.  

2/43 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru 

k rozpočtu města Železná Ruda na rok 2023. 

 

 

 

 

 

 

 



6.Ekonomické záležitosti 

 

-Rozpočtové opatření č. 6/2022 (opravy místních komunikací, hřiště ZŠ, ČOV) 

2/44 
Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022  dle přílohy č. 4 u zápisu.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 
 

-OZV o místním poplatku z pobytu (sazba poplatku 30,- Kč) 

2/45 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Železná Ruda 

č. 1/2022 o místním poplatku z pobytu. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Návrh rozpočtu města na rok 2023 

2/46 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje rozpočet Města Železná Ruda                            

pro rok 2023 takto: 

Celkové příjmy rozpočtu ve výši 88 560 000.- Kč 

Celkové výdaje rozpočtu ve výši 130 415 000.- Kč 

Rozpočet se schvaluje jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu bude uhrazen finančními 

prostředky z minulých let. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

2/47 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle ”Návrhu 

rozpočtu na rok 2023”. Příloha č. 5 u zápisu. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 

2/48 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-

2025, dle přílohy č. 6 u zápisu. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

 

 



 

 

-Příspěvek na léky nebo optické pomůcky místním seniorům 

2/49 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje účelový peněžitý dar na léky a optické pomůcky 

ve výši 600,- Kč/osobu ve věku 62–70 let a ve výši 1 000,- Kč/osobu  ve věku 71 let a výše, 

pro občany, kteří mají trvalý pobyt ve městě Železná Ruda a kteří dovrší příslušný věk v roce 

2022. Peněžitý dar bude čerpán prostřednictvím dárkové poukázky vydané na správním 

odboru města. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Cena vodného a stočného pro rok 2023 

2/50 

Zastupitelstvo města Železná Ruda projednalo a schválilo s platností od 1. 1. 2023 cenu 

vodného a stočného pro rok 2023. 

Cena vodného pro rok 2023 činí 42, 50 Kč /m3 bez DPH  

a cena stočného pro rok 2023 činí 47, 50 Kč /m3 bez DPH. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-ZŠ a MŠ K. Klostermanna – provozní příspěvek 

2/51 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, že provozní příspěvek Základní a  mateřské 

školy Karla Klostermanna v Železné Rudě, určený původně na rok 2022, lze použít i v roce 

2023 a to do maximální výše 300 000.- Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (sazba poplatku 1 200,-

Kč) 

2/52 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města  Železná 

Ruda  č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Schválení odměn pro předsedu a členy přestupkové komise za rok 2022 

2/53 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměny pro: 

-předsedu přestupkové komise za rok 2022 ve výši 20 000,-Kč 

-členy přestupkové komise za rok 2022 ve výši 5 000,- Kč 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 



-Schválení odměny pro lesního správce za rok 2022 

2/54 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje odměnu pro: 

-lesního správce města Železná Ruda za rok 2022 ve výši 20 000,-Kč. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

2/55 

Zastupitelstvo města Železná Ruda v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, v platném znění, stanovuje kompetenci starosty města Železná Ruda k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 500.000,- Kč, pokud tyto změny 

nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města, tedy nedojde k navýšení celkových 

výdajů města. 

Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými řádnými 

zasedáními zastupitelstva.                                                                                             

Starosta města je povinen informovat zastupitelstvo města o každém rozpočtovém opatření 

provedeném v kompetenci starosty, a to na nejbližším zasedání zastupitelstva města, 

následujícím po schválení rozpočtového opatření starostou, vč. stručného zdůvodnění 

(odůvodnění lze podat ústně). 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Žabáky) 

2/56 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1190800008             

o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR „Infrastruktura ve městě Železná Ruda“, dle přílohy č. 7 

u zápisu. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Schválení „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ 

2/57 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 

na období 2022 až 2032, dle přílohy č.8 u zápisu. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

 

 

 

 



-Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – náměstí Karla Klostermanna 

2/58 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo se společností 

FINAL KOM s.r.o., se sídlem Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy, IČ: 02877155, na zhotovení 

stavby Železná Ruda – Úprava a obnova veřejného prostranství, dle přílohy č. 9 u zápisu. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Peněžitý stabilizační dar místním občanům s trvalým pobytem 

2/59 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje peněžitý dar fyzickým osobám, které mají ke 

dni 31.12.2022 trvalý pobyt ve městě Železná Ruda nebo povolení k pobytu, u kterého je 

možné předpokládat, že bude trvat po celý rok 2023 a kteří nemají vůči městu neuhrazené 

závazky.  

Výše peněžitého daru činí 1 000,- Kč.  

 

Důvodem poskytnutí daru je stabilizace a motivace těchto osob k tomu, aby i nadále zachovali 

svůj trvalý pobyt ve městě Železná Ruda, které dlouhodobě bojuje s odlivem obyvatel a snaží 

se mu zabránit všemi dostupnými prostředky. Způsob výplaty je upraven metodickým 

pokynem k výplatě darů pro rok 2023. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

2/60 

Zastupitelstvo města Železná Ruda promíjí dětem narozeným v průběhu roku 2023 poplatek            

za obecní systém odpadového hospodářství. Důvodem prominutí poplatku je podpora 

mladých rodin, které mají v obci trvalý pobyt. Tímto rozhodnutím se snaží předejít odlivu 

mladých rodin, pro které je zde život v určitých ohledech náročnější než ve velkých městech.  

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

7.Různé 

Pověření zastupitelů k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 

2/61 

Zastupitelstvo města Železná Ruda,  pověřuje pana Ing. Smolu Filipa - starostu města Železná 

Ruda, pana Ing. Najmana Petra - místostarostu města Železná Ruda, pana Brože Filipa - 

místostarostu města Železná Ruda, pana Ing. Kříže Milana - člena zastupitelstva města Železná 

Ruda, paní Ing. Faitovou Hanu - členku zastupitelstva města Železná Ruda, pana Drahoráda 

Ctirada - člena zastupitelstva města Železná Ruda, pana Mgr. Částku Kryštofa - člena 

zastupitelstva města Železná Ruda k přijímání prohlášení o vstupu do manželství  ve smyslu § 

11a odst. 1  písm. a) zák. č. 301/ 2000 Sb., o matrikách,  jménu a příjmení a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 



2/62 

Zastupitelstvo města Železná Ruda ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech 

může pan Ing. Smola Filip, pan Ing. Najman Petr, pan Brož Filip, pan Ing. Kříž Milan, paní 

Ing. Faitová Hana, pan Drahorád Ctirad, pan Mgr. Částka Kryštof užívat závěsný odznak, 

tj.  odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká 

republika. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Stanovení dnů pro pořádání sňatečných obřadů 

2/63 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje dny pro pořádání svatebních obřadů:  

pátek a sobota v sudém týdnu měsíce, a to v době od 9:00 hod. do 14:00 hod. v obřadní síni 

MěÚ Železná Ruda, Klostermannovo náměstí č.p.295 nebo na jiném vhodném místě. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Ustanovení osadních výborů 

2/64 

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor Hojsova Stráž a schvaluje počet 15 

členů ve složení : Jan Chalupský, Karel Papež, Věroslav Máca, Vladimíra Steinerová, Martin 

Kulhánek, Iva Kohoutová, Viktor König, Gizela Kopelentová, Miroslav Toul, Andrea 

Kohoutová, Jakub Prošek, Vlastimil Bartoník, Milan Kříž, Gabriela Coufalová, Ondřej Szabó. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

2/65 

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor Špičák a schvaluje počet 8 členů ve 

složení: Jan Kořán, Ladislav Vybíral, František Vrbas, Karel Maxa, Marek Sekyra, Ondřej 

Soukup, Aleš Janda, Aleš Toman, Bedřich Strnad ml. . 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Ustanovení zahraničního výboru 

2/66 

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje zahraniční výbor města Železná Ruda. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

 

 



 

2/67 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedkyní zahraničního výboru města Hanu 

Faitovou a členy Miroslavu Frenzlovou,  Kryštofa Částku. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Volba členů výborů 

2/68 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí a schvaluje dva členy kontrolního výboru ve složení:   

Jan Kořán, Jiří Najman. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

2/69 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí a schvaluje dva členy finančního výboru ve složení: 

Pavlína Šebestová, Eva Podroužková. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

-Stanovení členů povodňové komise 

2/70 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí členy povodňové komise v následujícím složení: 

Předseda: Filip Smola 

Místopředseda: Petr Najman 

Zapisovatelka: Anna Šebelíková 

Členové: Josef Podlešák, Bohumil Ouda, Caroline Zahradníková, Patrik Soukup, Milan Kříž, 

Aleš Sekyra, František Kurc. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Stanovení členů evakuační komise 

2/71 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí členy evakuační komise v následujícím složení:  

Předseda: Zdeněk Cyránek 

Místopředseda: Ctirad Drahorád 

Zapisovatelka: Anna Šebelíková 

Členové: Vítězslav Hájek, Jaroslav Lehký, Miroslav Barák, Marek Sekyra. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 



-Pověření zastupitele na tvorbu nového územního plánu 

2/72 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zastupitele pana Petra Najmana pro tvorbu 

nového územního plánu jako pověřeného zastupitele. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

-Ideový záměr „Karta místního občana“ 

2/73 

Zastupitelstvo města Železná Ruda bere na vědomí procesní přípravu projektu pracovně 

nazvaného „Karta místního občana“. 

 

 

-Volba členů školské rady za zřizovatele organizace 

2/74 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje členy školské rady za zřizovatele organizace ve 

složení: Jiří Škývara, Jakub Frenzl, Kryštof Částka. 

Pro: 10 

Proti: - 

Zdržel se: - 

 

 

8.Diskuse 

P. Kasl se ptal na výstavbu areálu „Samoty“. 

 

P. Drahorád se ptal na přístřešek na rolbu na Gerlovce. 

 

 

 

9.Závěr 

Pan starosta v 19:45 hod. ukončil 2.veřejné zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda. 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

Ing. Petr Najman 

 

 

 

Jiří Škývara 

 

 

 

 



 

 

 

Ing. Filip Smola 

starosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

Ing. Petr Najman 

místostarosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

Filip Brož 

místostarosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Přepsala dne: 19.12.2022 

Anna Šebelíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


