Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 27. března 2019
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………….…….
Mgr. Bc. Vladimír Šamša

Zasedání se zúčastnilo 11 členů Zastupitelstva města Jiříkov
Omluveni:

pí Mgr. Jana Podzimková
pí Pavlína Wittgruberová
p. Mgr. Josef Pokorák
p. Rudolf Mark

1. Zahájení
Pořízený audio záznam z průběhu 6. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu
nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele
a občany města. V 16:00 hodin zahájil 6. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo
přítomno 10 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi:
předseda: Pan Ing. Jindřich Jurajda
hlasování = 10 pro
člen: Pan Robert Altman
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
člen: Paní Ing. Nikol Kopecká
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Miroslav Horák
a pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
V 16:05 hodin se dostavil na 6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, pan Mgr. Michal
Mrázek.
Dále starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat
o programu 6. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili. hlasování = 11 pro
Po úvodu starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápisy a usnesení ze 3., 4. a 5. zasedání
ZM byly zveřejněny na úřední desce, nebyly vzneseny žádné námitky a tudíž se zápisy
a usnesení ze 3., 4. a 5. zasedání ZM považují za schválené.
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali přítomné
zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena,
dle podmínek stanovených SčVK, a.s., dlouhodobější úkol. Odbor výstavby a životního
prostředí MěÚ Jiříkov kontaktoval firmu FEKO-LT s.r.o. Litoměřice, která v průběhu dubna
2019 vypracuje cenovou nabídku na provedení vyčištění stávající kanalizace v ul. Teplická
a Mělnická, provedení kamerové zkoušky a zaměření trasy kanalizace do katastrální mapy.
Po dodání těchto dokladů bude uzavřena kupní smlouva s SVS a.s. Teplice.), 18. ZM:
usn. č. 372/2017 – trvá (V případě schválení rozpočtu na rok 2019 bude město realizovat
prodloužení vodovodního řadu v ul. Dvořákova v Jiříkově. V rozpočtu města na rok 2019
nejsou plánované náklady na realizaci kanalizace a vodovodu v ul. Kutnohorská, části ulice
Liberecká a části ul. Pražská.) 24. ZM: usn. č. 513/2018 – splněno, usn. č. 518/2018 – trvá
(Usnesení bude revokováno. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s nakládáním s určeným
majetkem, dle uvedené darovací smlouvy. Povodí Ohře, s.p., Chomutov poslalo znalecký
posudek – cena 1,6 mil. Kč. Starosta zaslal dopis p. premiérovi.), 25. ZM: usn. č. 538/2018
– splněno, 26. ZM: usn. č. 557/2018 – trvá (Smlouva na odkup nemovitosti nebyla zatím
podepsána.), usn. č. 558/2018 – trvá (Smlouva na odkup nemovitosti nebyla zatím
podepsána.), usn. č. 560/2018 – trvá (Smlouva na prodej nemovitostí nebyla zatím
podepsána.), usn. č. 561/2018 – trvá (Smlouva na prodej nemovitosti nebyla zatím
podepsána.), 2. ZM: usn. č. 17/2018 – splněno, 3. ZM: usn. č. 31/2018 – splněno,
usn. č. 32/2018 – splněno, usn. č. 33/2018 – splněno, usn. č. 34/2018 – splněno, 5. ZM:
usn. č. 47/2019 – splněno
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Finanční záležitosti: 3. ZM: usn. č. 35/2018 – splněno, usn. č. 36/2018 – splněno,
usn. č. 37/2018 – splněno, usn. č. 38/2018 – splněno, usn. č. 39/2018 – splněno,
usn. č. 40/2018 – splněno, usn. č. 41/2018 – splněno, usn. č. 42/2018 – splněno
Různé: 3. ZM: usn. č. 43/2018 – splněno, usn. č. 44/2018 – splněno, 4. ZM: usn. č. 46/2019
– splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 48/2019
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 11 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta M. Maják představil zastupitelstvu města pana npor. Ing. Romana Linku,
zástupce vedoucího Obvodního oddělení PČR Rumburk, aby následně zastupitele a občany
města Jiříkova seznámil s bezpečnostní situací v obvodu PČR Rumburk. Následně dal pan
starosta slovo panu npor. Ing. Romanu Linkovi, který informoval přítomné zastupitele
a občany města o bezpečnostní situaci za rok 2018, a to jak v obvodu PČR Rumburk, tak na
území města Jiříkov (majetková trestná činnost, násilná trestná činnost, krádeže vloupáním,
krádeže prosté, krádeže motorových vozidel a ostatní), dále vlastním chodem PČR
a spoluprací s Městskou policií Jiříkov. Dále pan npor. Ing. R. Linka zodpověděl dotazy
zastupitelů města.
Pan starosta poděkoval panu npor. Ing. R. Linkovi za seznámení se statistikou a bezpečnostní
situací v obvodu PČR Rumburk.
Paní P. – V současné době není z městského rozhlasu rozumět jediného mluveného slova.
V době realizování nového městského rozhlasu, kdy se vychytávaly chyby, bylo hlášení
srozumitelné.
Pan starosta – Spojíme se s firmou Bártek rozhlasy s.r.o., která tuto zakázku realizovala
a požádáme, v rámci záruční doby, o opětovné přeladění.
Pan V. H. – Proč nejsou na úřední desce zveřejněny výsledky z výběrového řízení na ředitele
Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Pan starosta – Nemohou být zveřejněny žádné výsledky, protože nebyl vybrán uchazeč. Rada
města rozhodla svým usnesením, že nebyl vybrán žádný z uchazečů. Je to věc samosprávy.
Pan V. H. – Kdy končí pracovní poměr bývalého ředitele pana Ing. J. S.?
Pan starosta - Toto jsou pracovněprávní vztahy v rámci příspěvkové organizace Domova
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Pan V. H. – Bylo podáno trestní oznámení na bývalého ředitele Domova „Srdce v dlaních“
– sociální služby Jiříkov, kdo ho podal?
Pan starosta – Byl dán úkol rady města, který byl konstatován za splněný.
Pan V. H. – Proč je v nájezdu na odstavnou plochu u zdravotního střediska u nového
chodníku, přesně uprostřed nájezdu, lampa veřejného osvětlení?
Pan starosta – Takto to bylo naprojektováno.
Pan V. H. – Proč nebyl nový chodník dotažen až k Bílému domu a překáží tam rozvaděč.
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Pan M. Sabo – Projekt byl předložen tak, že to mělo být až k chodníku naproti Bílému domu.
Projektant tam nejspíš opomněl zprojektovat, že tam jsou pilíře pro veřejné osvětlení a pilíř
pro NN síť. Z tohoto důvodu jsme udělali výhybku, kde jsme to ukončili. Potom bylo jednáno
s ČEZem, který v současné době projektuje přeložku pilíře svého vedení. My jsme zadali firmě
GEZ s.r.o. z Varnsdorfu, ať naprojektuje přeložku veřejného osvětlení. V letošním roce by to
mělo být naprojektováno a v příštím roce zrealizováno.
Pan V. H. – Proč u chodníku na Filipovské je udělaná dešťová kanalizace, tam je porušena
norma. Do dešťové kanalizace jsou napojeny splašky.
Pan M. Sabo – Řešili jsme chodník od ulice Zahradní až k bývalému hřbitovu, kdy na toto byla
získaná i dotace. Chodník řešil dešťové vody, které stékaly z komunikace, aby měly kam
odtéci. V zadní části jsou 4 objekty, které měly své přepady, a to buď z čističky odpadních vod
nebo ze septiků. V rámci realizace dešťové kanalizace se tyto dešťové odpady přepojily. Bylo
jednáno s dotyčnou osobou, která nechala po letech vyvézt splašky ze svého septiku a nyní
zkoumáme a pozorujeme, zdali se stav lepší či ne. V případě, že se stav nezlepší, tak budeme
požadovat, aby si přepad ze septiku do této kanalizace zaslepil. Během čtvrt roku se
rozhodneme, co s touto problematikou budeme dělat dále.
Pan V. H. – Bylo reklamováno oplocení u MŠ Filipovská. Bylo požádáno o znalecký
posudek, který byl kladný. Bude se plot opravovat?
Pan starosta – Jednali jsme s firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., která uznala svoji chybu
a uhradila v rámci projektu finanční částku, která se týká oplocení. Oplocení nám zatím
nechávají a až bude potřeba ho vyměnit, máme finanční prostředky, kterými to necháme
opravit.
Pan V. H. – Jak pokračuje řešení s firmou Energie pod kontrolou?
Starosta města pan M. Maják upozornil na dodržování jednacího řádu Zastupitelstva města
Jiříkova, který říká, že příspěvek občana je časově limitován a následně odebral slovo panu
V. H. a požádal další občany o možnost přednesení jiného příspěvku.
Paní I. N. - Dotazovala se na odkup pozemku, který má v současné době v pronájmu.
Pan starosta odpověděl, že tato záležitost se bude projednávat v programu dnešního zasedání
zastupitelstva města. Dále vyzval starosta města pan M. Maják občany k dalším dotazům
a připomínkám. Nikdo z přítomných občanů se již nepřihlásil, a proto byl tento bod ukončen.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 5758/1 a 5758/2
vše v k.ú. Jiříkov. Pozemky musí být geometricky zaměřeny. Finanční výbor a rada města
zadání podkladů doporučují. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 49/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to
části p.p.č. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
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Pan M. Sabo předložil zastupitelům města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) o výměře 2528 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu
rodinného domu. Pozemek se musí geometricky zaměřit a oddělit část ke komunikaci.
Finanční výbor a rada města zadání zpracování podkladů nedoporučují, ponechat v pronájmu.
Pan J. - O tento pozemek jsem již žádal a byl ujištěn pracovnicí, že pozemek, který je
v pronájmu, není překážkou. Bylo mi nabídnuto několik pozemků s tím, že pokud si některý
z nich vyberu, nebude problém se schválením. Vybral jsem si tedy tento projednávaný
pozemek a požádal o odkoupení. Bylo mi sděleno, že podaná žádost musí projít radou města.
Žádost byla podána dne 28. 11. 2018 a schůze rady města proběhla dne 03. 12. 2018, ovšem
na daný pozemek byla najednou opět prodloužena smlouva.
Pan M. Sabo – Pozemek byl pronajat již v minulosti. Pozemek užívají 3 dlouholetí nájemci,
kteří tam mají své zázemí a svůj majetek a z tohoto důvodu rozhodla rada města a finanční
výbor pozemek neprodat. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, jak mají rozhodovat
v rámci prodeje. Nyní je rozhodnutí na zastupitelstvu města, zdali bude akceptovat Finanční
výbor a radu města a nebo se rozhodne jinak.
Pan starosta – Ano, podporujeme výstavbu rodinných domů v Jiříkově. Jde o to, že jsou zde
dlouhodobí nájemníci, kteří tam mají stavbu. V rámci územního plánu byla tato lokalita
změněna na bydlení. Rozhodnutí je opravdu pouze na orgánech města. To, že prodej pozemku
rada města nedoporučila, je pouze nedoporučující stanovisko pro zastupitele města, kteří
mohou hlasovat a rozhodnout opačně.
Pan T. – Část tohoto pozemku mám v pronájmu již 7 rok. Nikdy nikdo nepřišel, že by tam byl
nějaký problém, že bychom tam něco dělali tzv. na černo. Již 15 let zde pracuji. Jsem též
zájemcem o koupi tohoto pozemku.
Pan J. – Souhlasil s oddělením části pozemku pro pana T. a tím zmenšení pozemku z původní
žádosti.
Po diskuzi starosta města navrhnul zastupitelstvu města opravit v připraveném usnesení
č. 50/2019 v bodě 2, slovo „neschvaluje“ na slovo „schvaluje“. Zastupitelstvo města
souhlasilo a návrhová komise opravila usnesení dle schváleného návrhu. Následně
zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 50/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
Dále pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města zadání zpracování podkladů ke
zveřejnění záměru prodeje. Majitel bytového domu podal žádost o odkoupení st.p.č. 691 pod
stavbou domu, která je ve vlastnictví Města Jiříkov. V roce 2016 ZM neschválilo zadání
zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje. V roce 2017 ZM rozhodlo nevyužít
nabídku na odkup domu na st.p.č. 691. Finanční výbor a rada města zadání podkladů
nedoporučují, nechat pouze v pronájmu. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 51/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 10 pro, 1se zdržel
Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje části p.p.č. 2297/1 (zahrada) o výměře cca 2000 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu
rodinného domu. Pozemek bude geometricky rozdělen tak, aby vznikl další pozemek, který
bude vhodný na výstavbu rodinného domu. Finanční výbor a rada města zadání podkladů
doporučují. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 52/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
Dalším bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města, bylo zadání zpracování
podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 547, p.p.č. 462, p.p.č. 463 a p.p.č. 465
o výměře cca 1000 m2 vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu. Pozemky musí být
geometricky zaměřeny. Finanční výbor a rada města zadání podkladů doporučují. Následně
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 53/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 462 (zahrada), části p.p.č. 463
(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 462 (zahrada), části p.p.č. 463
(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje části p.p.č. 462 a p.p.č. 465 o výměře cca 1050 m2 vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu
rodinného domu. Pozemky musí být geometricky zaměřeny. Finanční výbor a rada města
zadání podkladů doporučují. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 54/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění
záměru prodeje části p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře cca 1900 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu
rodinného domu. Na celý tento pozemek je také podána žádost o koupi na stavbu garáže za
nabídkovou cenu 300.000,- Kč. Finanční výbor a rada města doporučují zadání podkladů
k prodeji nemovitosti na rodinný dům. Následně zastupitelé města přijali níže uvedené
usnesení:
Usnesení č. 55/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5688/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5688/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
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Pan M. Sabo předložil zastupitelům města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1207 m2 jejíž součástí je
víceúčelová stavba č.p. 481 a p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693 m2 vše v k.ú. Jiříkov
(bývalé Lustry). Dle územního plánu je pozemek veden pro smíšené bydlení. Finanční výbor
doporučuje demolici objektu, a tyto nemovitosti rozdělit a prodat na výstavbu rodinných
domů. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 56/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
1207 m2, jejíž součástí je víceúčelová stavba č.p. 481 a p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře
2693 m2 vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
1207 m2, jejíž součástí je víceúčelová stavba č.p. 481 a p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře
2693 m2 vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
b) záměry prodeje nemovitostí
Pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města záměr prodeje, a to p.p.č. 279 a p.p.č. 293
vše v k.ú. Jiříkov.
Paní I. N. – V současné době mám pozemek v pronájmu. Podala jsem si taktéž žádost o koupi
tohoto pozemku a nevidím důvod, proč by mi měla být smlouva vypovězena.
Pan starosta – Smlouvu na pronájem pozemku nevypovídáme. Nyní se zabýváme, zda schválit
či neschválit záměr prodeje. V období, kdy tento záměr bude zveřejněn na úřední desce,
se mohou přihlásit zájemci a následně zastupitelé města budou projednávat, kterému ze
zájemců pozemek prodat.
Paní I. N. – Smlouvu o pronájmu pozemku mám do roku 2022, mám předkupní právo?
Pan starosta – Předkupní právo v rámci pronájmu není stanoveno. Momentálně se schvaluje
pouze zadání záměru prodeje. Následně na dalším zasedání zastupitelstva města se bude
rozhodovat o konkrétním prodeji.
Po diskuzi k tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 57/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 279
(trvalý travní porost) o výměře 37 m2 a p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 851 m2
vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
105.672,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 279 (trvalý travní porost) o výměře 37 m2 a p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře
851 m2 vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve
výši 105.672,- Kč.
hlasování = 11 pro
Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelům města záměr prodeje části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu, která byla geometricky zaměřena a vznikla
nová parcela č. 3193/3 o výměře 1475 m2. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
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Usnesení č. 58/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1560-165/2018, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
119.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1560-165/2018, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
119.000,- Kč.
hlasování = 11 pro
Pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města záměr prodeje části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Jiříkov, která byla geometricky zaměřena a vznikla nová parcela č. 1296/3
o výměře 621 m2. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 59/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1561-166/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1561-166/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
Dalším bodem, který pan M. Sabo projednal se zastupiteli města, byl záměr prodeje
p.p.č. 6423/1 v k.ú. Jiříkov, která byla geometricky zaměřena. Tím vznikl díl „a“
z pozemkové parcely č. 6423/1 o výměře 45 m2, který bude prodán. Zastupitelstvo města
přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 60/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
Pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města záměr prodeje, a to p.p.č. 5055/1 a p.p.č. 5056/1
o celkové výměře 1408 m2. Finanční výbor a rada města prodej nedoporučují. K tomuto bodu
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 61/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5055/1
(ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.p.č. 5056/1 (trvalý travní porost) o výměře 1198 m2
vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 5055/1 (ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.p.č. 5056/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 10 pro, 1se zdržel
Dále pan M. Sabo předložil zastupitelům města záměr prodeje p.p.č. 5688/1 o výměře
2333 m2, na stavbu garáže za nabízenou kupní cenu 300.000,- Kč. Finanční výbor a rada
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města prodej na stavbu garáže nedoporučují, doporučují pozemek ponechat na stavbu
rodinného domu. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 62/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5688/1
(zahrada) o výměře 2333 m2 v k.ú. Jiříkov, za nabízenou kupní cenu 300.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 2333 m2 v k.ú. Jiříkov, za nabízenou kupní cenu
300.000,- Kč.
hlasování = 11 pro
Pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města záměr prodeje p.p.č. 4834/1 o výměře
322 m2. K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 63/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1
(zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 4843/1 (zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
Dalším bodem, který pan M. Sabo přednesl zastupitelům města, byl záměr prodeje části
p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova. Pozemek byl geometricky zaměřen.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 64/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP
č. 269-44/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP
č. 269-44/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
Pan M. Sabo předložil k projednání zastupitelstvu města záměr prodeje části p.p.č. 793/2,
části st.p.č. 1113/2 a části p.p.č. 6042, za cenu 120,- Kč/m2.
Pan Ing. Roland Hase informoval zastupitele města, že má k projednávané věci vztah,
ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní. Následně po projednání zastupitelé
města přijali usnesení:
Usnesení č. 65/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, části p.p.č. 793/2 (ostatní
plocha) o výměře 188 m2 a části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1393-11/2014, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, části p.p.č. 793/2 (ostatní
plocha) o výměře 188 m2 a části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1393-11/2014, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje p.p.č. 6601 (ostatní plocha)
o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov. Jedná se o pozemek, který navazuje na pozemky žadatele.
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Pan Ing. Roland Hase informoval zastupitele města, že má k projednávané věci vztah,
ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní. Zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
Usnesení č. 66/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601
(ostatní plocha) o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6601 (ostatní plocha) o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
c) prodej nemovitostí
Pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města prodej části st.p.č. 355 o výměře 2 m2, části
p.p.č. 5950 o výměře 22 m2, části p.p.č. 3412/1 o výměře 659 m2 a p.p.č. 5953/2 o výměře
54 m2. Záměr prodeje byl schválen dne 25. 09. 2018 a je zveřejněn na úřední desce. Prodeje
pozemků byly projednány v radě města, která prodeje doporučuje. K tomuto bodu zastupitelé
města přijali usnesení:
Usnesení č. 67/2019
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2
(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2,
části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům D. a M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
89.880,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2 (ostatní
plocha) o výměře 54 m2, část st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, část
p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a část p.p.č. 5950 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům D. a M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
89.880,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 11 pro
Dalším bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelům města, byl prodej st.p.č. 1618
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov. Jedná se o pozemek, který Město
Jiříkov získalo jako historický majetek. Záměr prodeje byl schválen dne 25. 09. 2018 a je
zveřejněn na úřední desce. Prodej pozemku byl projednán v radě města, která prodej
doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 68/2019
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1618
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům A. a J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
3.840,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1618 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
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Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům A. a J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 3.840,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování = 11 pro
Pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města prodej st.p.č. 435/2 a p.p.č. 3909/5. Záměr
prodeje byl schválen dne 29. 05. 2018 a je zveřejněn na úřední desce. Prodeje pozemků byly
projednány v radě města, která prodeje doporučuje. Následně zastupitelé města přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 69/2019
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře
1444 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
Ž. a L. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 184.320,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře 1444 m2
vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Ž. a L. H., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 184.320,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 11 pro
d) odkup nemovitostí
Dále p. M. Sabo přednesl zastupitelům města odkup p.p.č. 4492/3 o výměře 2574 m2, která
navazuje na městskou komunikaci od Ústeckého kraje, za cenu 237.320,23 Kč,
dle znaleckého posudku. Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu města nemovitost
odkoupit, doporučuje jednat o bezúplatném převodu. Zastupitelstvo města přijalo k tomuto
bodu usnesení:
Usnesení č. 70/2019
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitosti, a to p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha)
o výměře 2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 237.320,23 Kč.
2. ZM rozhodlo neschválit odkup nemovitosti, a to p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha) o výměře
2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 237.320,23 Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města – jednat o bezúplatném převodu výše uvedené nemovitosti.
hlasování = 10 pro, 1se zdržel
Pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města odkup p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2
a p.p.č. 6619 (ostatní plocha) o výměře 151 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou nabídnuty Městu
Jiříkov, za cenu 1,- Kč nebo jako dar. Sousední pozemky vlastní Město Jiříkov a získáním
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těchto pozemků dojde ke scelení pozemků. Finanční výbor doporučuje odkup nemovitostí
za 1,- Kč. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 71/2019
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2
a p.p.č. 6619 (ostatní plocha) o výměře 151 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu
vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní M. H.
2. ZM rozhodlo odkoupit p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2 a p.p.č. 6619 (ostatní
plocha) o výměře 151 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
paní M. H., za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
hlasování = 11 pro
e) prodej nemovitostí – bývalý Vlakoz
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák přednesl zastupitelům
města návrh na prodej nemovitostí, kde nejdříve přednesl zastupitelstvu města informaci
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se nepřihlásil žádný uchazeč
do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 3,
ze dne 16. 01. 2019 a následně přednesl doručenou žádost o odkup nemovitostí ve vlastnictví
Města Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m 2, jejíž
součástí je stavba pro výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6
(zahrada) o výměře 59 m2, vše v k.ú Jiříkov, za cenu 850.000,- Kč.
Pan starosta objasnil Sankční povinnosti uhradit jistinu ve výši 65.000,- Kč v rámci aukce,
která vyplývala pro Město Jiříkov. Byla kontaktována aukční společnost, se kterou bylo
dohodnuto snížení jistiny, a to na částku ve výši 30.000,-Kč, ale i tak by muselo Město Jiříkov
jistinu uhradit. Bylo navrženo neprodávat nemovitost ve výši 850.000,- Kč, ale prodat
nemovitost přímo kupujícímu za cenu ve výši 880.000,- Kč s tím, že jistinu ve výši
30.000,- Kč uhradí aukční společnosti Město Jiříkov.
Pan S. H. – Souhlasím s prodejní cenou ve výši 880.000,- Kč, tak jak bylo předneseno.
Pan M. Horák – Jaký máte záměr s uvedenou nemovitostí? V dopise uvádíte vybudovat sídlo
stavební firmy a byty pro svou rodinu.
Pan S. H. – Ano, takto to souhlasí, bydlet tam bude pouze má rodina včetně sídla firmy.
Pan Ing. R. Hase – Město má v majetku několik nemovitostí, které jsou v současné době
nevyužívány a budou potřebovat finanční prostředky, aby se daly nějakým způsobem užívat.
Nyní se naskytla příležitost nemovitost prodat, a proto doporučuji na dnešním zasedání
zastupitelstva města rozhodnout o prodeji.
Následně pan starosta požádal o souhlas zastupitele města na úpravu bodu č. 5 usn. č. 72/2019
z navrženého textu ve znění: „5. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu na
odprodej uvedených nemovitostí po úhradě aukční jistiny panem S. H., stanovenou
společností AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové.“, na nové znění: „5. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní
smlouvu na odprodej uvedených nemovitostí.“
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Po odsouhlasení zastupitelstvem města nového znění bodu č. 5 usn. č. 72/2019, návrhová
komise upravila bod č. 5 usn. č. 72/2019 a následně zastupitelé města přijali níže uvedené
usnesení:
Usnesení č. 72/2019
1. ZM projednalo informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura,
se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož
se nepřihlásil žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2,
vše v k.ú Jiříkov, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 3, ze dne 16. 01. 2019.
2. ZM bere na vědomí informaci o výňatku ze smlouvy ze dne 07. 03. 2018, který upravuje
stav, kdy majitel nemovitosti jedná či prodá nemovitost zájemci, jež byl vyhledán
Poskytovatelem aukčního prostředí, má Poskytovatel nárok na úhradu aukční jistiny.
3. ZM projednalo žádost pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2,
vše v k.ú Jiříkov, za cenu 880.000,- Kč.
4. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu
a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše
v k.ú Jiříkov, za cenu 880.000,- Kč, panu S. H. Odchylka od ceny obvyklé, a to nižší prodejní
cena nemovitostí je z důvodu opakovaného neúspěšného prodeje městem od roku 2005
a následného neúspěšného prodeje dražbou prostřednictvím aukční kanceláře.
5. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu na odprodej uvedených
nemovitostí.
hlasování = 11 pro
5. Usnesení z 3. a 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města
usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova a usnesení ze
4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města. Následně zastupitelé města přijali
usnesení:
Usnesení č. 73/2019
1. ZM bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 25. 02. 2019.
2. ZM bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 25. 03. 2019.
hlasování = 10 pro, 1se zdržel
6. Návrh rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města návrh rozpočtu Města Jiříkova na rok
2019. K rozpočtu byl uskutečněn pracovní seminář zastupitelů města dne 20. 03. 2019. Rada
města projednala dne 18. 03 2019 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal
dne 25. 03. 2019 a doporučil schválit. Pan starosta požádal o odhlasování usnesení č. 74/2019,
jako celku. Zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 74/2019
1. ZM projednalo návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019, kde příjmy jsou
plánovány ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 97.514.100,- Kč, financování ve výši
+ 13.421.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 13.421.000,- Kč.
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2. ZM projednalo:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2019,
b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM projednalo a bere na vědomí informace o schváleném rozpočtu na rok 2018, dle
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
4. ZM projednalo Rozpočtová pravidla města Jiříkova pro rok 2019 a Komentář k rozpočtu
na rok 2019.
5. ZM projednalo odvod odpisů roku 2019 a odvod celého investičního fondu nejpozději
do 19. 12. 2019, na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
6. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2019 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 84.093.100,- Kč, ve výdajové části
97.514.100,- Kč, financování ve výši + 13.421.000,- Kč. Schodek bude pokryt uspořenými
prostředky z přecházejících let uloženými ve fondu rezerv.
7. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 97.514.100,- Kč
a financování ve výši 13.421.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok
2019.
8. ZM schvaluje:
a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2019,
b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2019.
9. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2019 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2019.
10. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na rok 2019
takto:
a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 5.488.000,- Kč, kapitálové výdaje
18.341.000,- Kč,
b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 11.057.000,- Kč, kapitálové
výdaje 5.110.000,- Kč,
c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 8.235.000,- Kč, kapitálové výdaje 270.000,- Kč,
d) odbor ekonomický – provozní výdaje 5.156.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,
e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 23.022.100,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč.
11. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2019
takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní
příspěvek 1.515.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši
3.361.000,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč,
neinvestiční transfer Ústeckého kraje – 14.699.000,- Kč.
12. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2019 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2019.
13. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2019 a odvod celého investičního fondu
nejpozději do 19. 12. 2019 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
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14. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace
zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.
15. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2019 ve výši 0,- Kč.
16. ZM rozhodlo:
a) převést finanční prostředky ve výši 16.506.528,07 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č.ú. 921389399/0800, na financování
výdajů rozpočtu roku 2019, první část ve výši 8.253.000,- Kč převést v dubnu 2019, druhou
část ve výši 8.253.528,07 Kč převést červnu 2019,
b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.
hlasování = 11 pro
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 21/2018 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
Dále paní Ing. J. Schovancová předložila k projednání zastupitelstvu města rozpočtové
opatření č. 21/2018 - přesun kompetence na radu města. Finanční výbor projednal dne
25. 02. 2019. K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 75/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2018, které dle stanovené kompetence
zastupitelstvem města, ze dne 11. 12. 2018, č. usnesení 39/2018, na 3. zasedání, schválila RM
dne 27. 12. 2018, na 7. schůzi, č. usnesení 102/2018.
hlasování = 11 pro
b) vyúčtování dotací přijatých v roce 2018
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města vyúčtování dotací přijatých v roce
2018. Rada města projednala dne 04. 02. 2018 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal
dne 25. 02. 2019 a doporučil schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 76/2019
1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2018:
Výše dotace

a) Volby prezidenta republiky
b) Volby do zastupitelstev ÚSC
c) Výkon státní správy
d) Akt. politika zaměstnanosti
e) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
f) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
g) Obnova stávajících kulturních památek
h) Asistenti prevence kriminality
i) Podpora ÚK na sociální služby 2019
j) Podpora vybraných sociálních služeb
k) Podpora sociálních služeb
l) Zvýšení bezpečnosti strážníků

Celkem

85.500,- Kč
105.000,- Kč
2.170.500,- Kč
3.500.425,- Kč
254.832,- Kč
150.307,20 Kč
210.445,- Kč
635.870,62 Kč
11.668,- Kč
188.000,- Kč
12.914.100,- Kč
75.016,- Kč

20.301.663,82 Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
2.883,- Kč
24.022,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
11.053,- Kč

37.958,- Kč

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2018.
3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2018 ve výši 37.958,- Kč.
hlasování = 11 pro
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c) změna podmínek použití dotace a vyúčtování poskytnuté dotace Spolku jiříkovských
betlémářů, z.s.
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města, byla žádost
Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., o odklad vyúčtování poskytnuté dotace, a to s termínem
do 28. 02. 2019. Důvodem je časové hledisko, kdy spolek předloží povinný podíl k dotaci po
úhradě překladu publikace do německého jazyka do 28. 02. 2019 a vyúčtování poskytnuté
dotace v roce 2018 předložené Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s. Finanční výbor projednal
dne 25. 02. 2019 a doporučil schválit oboje. Rada města projednala dne 27. 12. 2018
a doporučila schválit posunutí termínu. Rada města projednala dne 04. 02. 2019 a doporučila
schválit vyúčtování.
Místostarosta města pan Ing. Jindřich Jurajda informoval zastupitele města, že má
k projednávané věci vztah, ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní.
Pan O. P. poděkoval za finanční pomoc a konstatoval, že Spolek jiříkovských betlémářů
především těší to, že je o knihu zájem a stále se prodává.
K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 77/2019
1. ZM projednalo žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku O. P., o odklad vyúčtování poskytnuté dotace
dle Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018, dodatků č. 1 a č. 2, a to s termínem do 28. 02. 2019.
Důvodem je časové hledisko, kdy spolek předloží povinný podíl k dotaci po úhradě překladu
publikace do německého jazyka do 28. 02. 2019.
2. ZM rozhodlo vyhovět žádosti o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace v roce
2018.
3. ZM projednalo návrh dodatku č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018,
uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,
407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku O. P.
4. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018,
mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2/2018, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,
407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.
6. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené Spolkem
jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, doplnění
chybějícího podkladu, dotace ve výši 66.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné
výši.
7. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
hlasování = 11 pro
d) vyúčtování poskytnuté dotace předložené „ARTE MUSICA“ zapsaným spolkem
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města vyúčtování poskytnuté dotace v roce
2018 předložené „ARTE MUSICA“ zapsaným spolkem. Finanční výbor projednal dne
25. 02. 2019 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 17. 12. 2018 a doporučila
zastupitelstvu města schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 78/2019
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené „ARTE
MUSICA“ zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
dotace ve výši 95.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
hlasování = 11 pro
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e) vyúčtování poskytnuté dotace předložené SK VIKTORIE, z.s.
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města vyúčtování poskytnuté dotace
v roce 2018 předložené SK VIKTORIE, z.s. Rada města projednala dne 07. 01. 2019
a doporučila zastupitelstvu města schválit. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019
a doporučil schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 79/2019
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši
100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
hlasování = 11 pro
f) vyúčtování poskytnuté dotace předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s.
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města vyúčtování poskytnuté dotace v roce
2018 předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019
a doporučil schválit.
Starosta města pan Michal Maják informoval zastupitele města, že má k projednávané věci
vztah, ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní. Zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
Usnesení č. 80/2019
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené
TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve
výši 340.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
hlasování = 11 pro
g) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2019
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města, bylo
přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov,
na rok 2019, určenou na podporu sociálních služeb. Finanční výbor projednal dne
25. 03. 2019 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 18. 03. 2019 a doporučila
přijmout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 81/2019
1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb,
uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159
a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65,
407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši
14.699.000,- Kč je na rok 2019 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu
poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na
účet města.
hlasování = 11 pro
h) přijetí příspěvku na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města přijetí příspěvku na výkon státní
správy v působnosti obcí na rok 2019. Rada města projednala dne 04. 02. 2019 a doporučila
přijmout a schválit. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019 a doporučil přijmout
a schválit. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
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Usnesení č. 82/2019
1. ZM projednalo přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019,
ve výši 2.357.100,- Kč, z toho 762.114,- Kč na základní působnost a 1.595.000,- Kč
na financování veřejného opatrovnictví.
2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019, ve výši 2.357.100,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
hlasování = 11 pro
i) faktura na úhradu příspěvku do Destinačního fondu
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla k projednání zastupitelstvu města fakturu Českého
Švýcarska o.p.s., na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“ na rok
2019, ve výši 16.100,- Kč. Rada města projednala dne 04. 03. 2019 a doporučila schválit.
Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019 a doporučil schválit. Následně zastupitelé města
přijali k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 83/2019
1. ZM projednalo předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10,
Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“
na rok 2019, ve výši 16.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit a členský
příspěvek uhradit.
hlasování = 11 pro
j) faktura na úhradu členského příspěvku Svazku obcí Sever
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání fakturu Svazku obcí
SEVER, na úhradu členského příspěvku na rok 2019 ve výši 25.116,- Kč. Rada města
projednala dne 04. 03. 2019 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019
a doporučil schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 84/2019
1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,
407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2019
ve výši 25.116,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit a členský
příspěvek uhradit.
hlasování = 11 pro
k) faktura na úhradu členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání,
byla faktura Svazu města a obcí ČR, na úhradu členského příspěvku na rok 2019, ve výši
15.944,- Kč. Rada města projednala dne 18. 03. 2019 a doporučila schválit. Finanční výbor
projednal dne 25. 03. 2019 a doporučil schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali
usnesení:
Usnesení č. 85/2019
1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4,
IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2019, ve výši 15.944,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit a členský
příspěvek uhradit.
hlasování = 11 pro
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l) přijetí darů
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města přijetí darů. Rada města projednala
dne 21. 01. 2019 a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019
a doporučil přijmout. Zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 86/2019
1. ZM projednalo Darovací smlouvu, č. sml. SO/2/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
2. ZM schvaluje Darovací smlouvu, č. sml. SO/2/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
3. ZM rozhodlo přijmout dar ve výši 35.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou
p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut pro
sportující děti a mládež.
4. ZM projednalo Darovací smlouvu, č. sml. SO/3/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
5. ZM schvaluje Darovací smlouvu, č. sml. SO/3/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
6. ZM rozhodlo přijmout dar ve výši 20.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou
p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut pro
vybavení školských zařízení.
7. ZM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.
hlasování = 11 pro
m) zrušení odepsané pohledávky
Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města návrh na zrušení odepsané
pohledávky vedené na podrozvahovém účtu. Rada města projednala dne 04. 02. 2019
a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019 a doporučil schválit.
Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 87/2019
1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve
výši 468.897,50 Kč dle předloženého návrhu.
2. ZM rozhodlo zrušit odepsanou pohledávku vedenou na podrozvahovém účtu ve výši
468.897,50 Kč dle předloženého návrhu.
hlasování = 11 pro
n) dodatek č. 1 směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání návrh dodatku č. 1
směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“. Rada města projednala dne 21. 01. 2019
a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 25. 02. 2019 a doporučil schválit.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 88/2019
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“.
2. ZM rozhodlo schválit dodatek č. 1 směrnici č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“
s platností a účinností od 01. 04. 2019.
hlasování = 11 pro
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o) poskytnutí dotace SK VIKTORIE, z.s.
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města, byla žádost
SK VIKTORIE, z.s., o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000,- Kč, na rozvoj činnosti
sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na republikové
soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019. Rada města
projednala dne 18. 03. 2019 a doporučila poskytnout. Finanční výbor projednal dne
25. 02. 2019 a doporučil poskytnout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 89/2019
1. ZM projednalo žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši
100.000,- Kč, na rozvoj činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení,
startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2019.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., ve výši 100.000,- Kč, na rozvoj
činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na
republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. SO/1/2019/VS/EO, uzavírané mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s.,
Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/1/2019/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/1/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
hlasování = 11 pro
p) poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný
spolek, o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000,- Kč, na XIII. ročník mezinárodního
festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro
umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019. Rada města projednala dne 18. 03. 2019
a doporučila poskytnout. Finanční výbor projednal dne 25. 03. 2019 a doporučil poskytnout.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 90/2019
1. ZM projednalo žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši
100.000,- Kč, na XIII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na
květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., v celkové výši
100.000,- Kč, na XIII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na
květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. SO/2/2019/VS/EO, uzavírané mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/2/2019/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
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5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/2/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
hlasování = 11 pro
r) poskytnutí dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s.
Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města, byla žádost
TJ Spartak Jiříkov, o poskytnutí dotace v celkové výši 250.000,- Kč, na zajištění chodu
a údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení, sekání, rekultivace, údržbu
zázemí kabin, na energie a pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Finanční výbor projednal dne 25. 03. 2019 a doporučil poskytnout.
Starosta města pan Michal Maják informoval zastupitele města, že má k projednávané věci
vztah, ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní. K tomuto bodu zastupitelé
města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 91/2019
1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., o poskytnutí dotace v celkové výši
250.000,- Kč, na zajištění chodu a údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení,
sekání, rekultivace, údržbu zázemí kabin, na energie a pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2019.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., ve výši
250.000,- Kč, na zajištění chodu a údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení,
sekání, rekultivace, údržbu zázemí kabin, na energie a pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. SO/3/2019/VS/EO, uzavírané mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s.,
Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ
panem M. M.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/3/2019/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801.
5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/3/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
hlasování = 11 pro
8. Usnesení z 1. a 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád přednesl k projednání zastupitelům
města usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, včetně Plánu
činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro volební období 2018 – 2022.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 92/2019
1. ZM projednalo usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 09. 01. 2019.
2. ZM projednalo předložený návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova pro volební období 2018 – 2022.
3. ZM schvaluje předložený Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
pro volební období 2018 – 2022.
hlasování = 11 pro
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Pan Mgr. Jan Semerád přednesl k projednání zastupitelstvu města usnesení z 2. zasedání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Následně zastupitelé města přijali k tomuto
bodu níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 93/2019
ZM bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 18. 02. 2019.
hlasování = 11 pro
9. Různé
a) koncept dopravní studie
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák předložil
zastupitelům města koncept dopravní studie „Jiříkov - Dopravní řešení v lokalitě sídliště
Svobodova, Březinova, Dvořákova“.
Pan Ing. R. Hase – Myslím si, že je to rozumné řešení. Bude vhodné sestavit plán s výhledem,
co bychom tam chtěli řešit a mohlo se postupně pracovat dál.
Paní P. – Je tento koncept dopravní studie někde k nahlédnutí?
Pan starosta – Ano, na odboru místního a bytového hospodářství u pana Bc. P. Stredáka.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 94/2019
ZM bere na vědomí předložený návrh konceptu situace „Jiříkov - Dopravní řešení v lokalitě
Svobodova, Březinova, Dvořákova“.
hlasování = 11 pro
b) pověření Rady města Jiříkov
Starosta města pan Michal Maják přednesl, zdůvodnil a doporučil zastupitelstvu města vzít na
vědomí schvalování zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
a rozhodování o zveřejnění záměrů na prodej, směnu či darování nemovitého majetku, dle
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Radou města Jiříkova od 01. 04. 2019 a v případě neschválení záměru bude tento předložen
k projednání na zasedání zastupitelstva. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 95/2019
ZM bere na vědomí schvalování zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitostí a rozhodování o zveřejnění záměrů na prodej, směnu či darování nemovitého
majetku, dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Radou města Jiříkova od 01. 04. 2019. V případě neschválení záměru
bude tento předložen k projednání na zasedání zastupitelstva.
hlasování = 11 pro
c) delegování na Valnou hromadu SVS a.s. Teplice
Dále pan starosta M. Maják přednesl zastupitelům města k rozhodnutí delegování pana
Michala Majáka k jednání na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská
společnost a.s. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 96/2019
1. ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Michala Majáka k jednání
na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019 –
2022. Na základě této delegace je pan Michal Maják oprávněn k účasti na jednání a hlasování
jménem Města Jiříkov na valných hromadách Společnosti, v průběhu období 2019 – 2022.
2. ZM ukládá: starostovi města – účastnit se valných hromad Společnosti, konaných
v průběhu období 2019 – 2022, v zájmu Města Jiříkov.
hlasování = 11 pro
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Pan starosta M. Maják přednesl zastupitelstvu města k rozhodnutí delegování pana
Ing. Jindřicha Jurajdy, k jednání na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská
společnost a.s. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 97/2019
1. ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Ing. Jindřicha Jurajdy,
k jednání na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.,
IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „Společnost“), konaných
v období 2019 – 2022. Na základě této delegace je pan Ing. Jindřich Jurajda, oprávněn
k účasti na jednání a hlasování jménem Města Jiříkov na valných hromadách Společnosti,
v průběhu období 2019 – 2022.
2. ZM ukládá: místostarostovi města – účastnit se valných hromad Společnosti, konaných
v průběhu období 2019 – 2022, v zájmu Města Jiříkov.
hlasování = 11 pro
d) odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov
Dalším bodem, který pan starosta M. Maják přednesl zastupitelům města, byla informace
o Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 01. 01. 2019.
Následně připomněl, že neuvolnění členové zastupitelstva nemají na odměnu právní nárok,
o jejím přiznání a výši rozhoduje zastupitelstvo. Na 3. zasedání zastupitelstvo města stanovilo,
že o navýšení odměn neuvolněným zastupitelům, se bude tímto zaobírat až po schválení
rozpočtu města 2019. Rada města doporučuje stanovení odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 98/2019
1. ZM bere na vědomí informaci o Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
s účinností od 01. 01. 2019.
2. ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., s platností od 01. 04. 2019, neuvolněnému členu zastupitelstva
odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší měsíční odměna stanovená zastupitelstvem:
člen rady města
7.231,- Kč
předseda výboru zastupitelstva,
předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu
3.616,- Kč
člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu
3.013,- Kč
člen zastupitelstva
1.808,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 01. 04. 2019 v daný den výplatního termínu zaměstnanců
Města Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
hlasování = 11 pro
e) informace o činnosti rady města
Pan starosta M. Maják projednal se zastupitelstvem města informace o činnosti rady města,
a to informace ze 4. schůze rady města konané dne 03. 12. 2018, informace z 5. schůze rady
města konané dne 11. 12. 2018, informace z 6. schůze rady města konané dne 16. 12. 2018,
informace ze 7. schůze rady města konané dne 27. 12. 2018, informace z 8. schůze rady města
konané dne 07. 01. 2019, informace z 9. schůze rady města konané dne 21. 01. 2019,
informace z 10. schůze rady města konané dne 30. 01. 2019, informace z 11. schůze rady
města konané dne 04. 02. 2019, informace z 12. schůze rady města konané dne 20. 02. 2019,
informace ze 13. schůze rady města konané dne 28. 02. 2019 a informace ze 14. schůze rady
města konané dne 04. 03. 2019. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
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Usnesení č. 99/2019
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
hlasování = 11 pro
f) dopisy Ministerstva kultury – kulturní památky
Starosta města pan M. Maják objasnil důvod zařazení do bodu 9. Různé, pod písm. f), nový
bod „dopisy Ministerstva kultury – kulturní památky“, které se týkají Řízení o prohlášení
za kulturní památku – socha archanděla Michaela, na pozemku p.p.č. 69 v k. ú. Jiříkov, obec
Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj – vyrozumění o zahájení řízení a výzva k seznámení
s podklady pro vydání rozhodnutí a Řízení o prohlášení objektu boží muka zvaná „Švédský
sloup“, na pozemku p.p.č. 1071/5 a p.p.č. 6060 v k. ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín,
Ústecký kraj, za kulturní památku – vyrozumění o zahájení řízení a výzva k seznámení
s podklady. Následně pan starosta dal hlasovat o zařazení tohoto bodu do programu
6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé města svým hlasováním 11/0/0 zařadili
do bodu 9. Různé, pod písm. f), nový bod „dopisy Ministerstva kultury – kulturní památky“,
k projednání do programu zastupitelstva města.
Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Myslím si, že je to právo občana navrhnout některý z objektů jako
kulturní památku, ale samozřejmě postup by mohl být jiný, a to nejdříve oslovit Město
Jiříkov.
Pan starosta – Město je majitelem uvedených objektů a účastníkem řízení se stalo až v době
obdržení dopisu od Ministerstva kultury, které obdrželo podnět Národního památkového
ústavu.
Po diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 100/2019
1. ZM bere na vědomí dopis Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1,
ve věci:
a) Řízení o prohlášení za kulturní památku – socha archanděla Michaela na pozemku
p.p.č. 69 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj – vyrozumění o zahájení
řízení a výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.
b) Řízení o prohlášení objektu boží muka zvaná „Švédský sloup“ na pozemku p.p.č. 1071/5
a p.p.č. 6060 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj, za kulturní památku –
vyrozumění o zahájení řízení a výzva k seznámení s podklady.
2. ZM rozhodlo vydat nesouhlasné stanovisko k oběma „Řízením o prohlášení za kulturní
památku“ zahájené Ministerstvem kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1, které
bylo zahájeno na základě podmětu pana P. W., bez souhlasu města.
3. ZM ukládá: starostovi města – zaslat na Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1,
118 01 Praha 1, stanovisko zastupitelstva.
hlasování = 11 pro
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 6. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:33 hodin.
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V Jiříkově dne 2. dubna 2019
Zapsala: Šárka Fojtová
Schválil starosta města pan Michal Maják
…………………………….
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo
vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 27. března 2019
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
b) záměry prodeje nemovitostí
c) prodej nemovitostí
d) odkup nemovitostí
e) prodej nemovitostí – bývalý Vlakoz
5. Usnesení z 3. a 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Návrh rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 21/2018 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu
města
b) vyúčtování dotací přijatých v roce 2018
c) změna podmínek použití dotace a vyúčtování poskytnuté dotace Spolku
jiříkovských betlémářů, z.s.
d) vyúčtování poskytnuté dotace předložené „ARTE MUSICA“ zapsaným
spolkem
e) vyúčtování poskytnuté dotace předložené SK VIKTORIE, z.s.
f) vyúčtování poskytnuté dotace předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s.
g) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok
2019
h) přijetí příspěvku na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019
i) faktura na úhradu příspěvku do Destinačního fondu
j) faktura na úhradu členského příspěvku Svazku obcí Sever
k) faktura na úhradu členského příspěvku Svazu měst a obcí ČR
l) přijetí darů
m) zrušení odepsané pohledávky
n) dodatek č. 1 směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“
o) poskytnutí dotace SK VIKTORIE, z.s.
p) poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek
r) poskytnutí dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s.
8. Usnesení z 1. a 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
9. Různé
a) koncept dopravní studie
b) pověření Rady města Jiříkov
c) delegování na Valnou hromadu SVS a.s. Teplice
d) odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov
e) informace o činnosti rady města
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f) dopisy Ministerstva kultury – kulturní památky
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
Usnesení č. 48/2019
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 49/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, a to
části p.p.č. 5758/1 (zahrada) a části p.p.č. 5758/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 50/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2275/1 (trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 51/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 52/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 2297/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 53/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 462 (zahrada), části p.p.č. 463
(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 462 (zahrada), části p.p.č. 463
(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 54/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí,
a to části p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 55/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5688/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,
a to části p.p.č. 5688/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 56/2019
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
1207 m2, jejíž součástí je víceúčelová stavba č.p. 481 a p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře
2693 m2 vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
1207 m2, jejíž součástí je víceúčelová stavba č.p. 481 a p.p.č. 526/2 (zahrada) o výměře
2693 m2 vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 57/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 279
(trvalý travní porost) o výměře 37 m2 a p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře 851 m2
vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
105.672,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 279 (trvalý travní porost) o výměře 37 m2 a p.p.č. 293 (trvalý travní porost) o výměře
851 m2 vše v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 888,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve
výši 105.672,- Kč.
Usnesení č. 58/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1560-165/2018, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
119.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1560-165/2018, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 62.300,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši
119.000,- Kč.
Usnesení č. 59/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1561-166/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1561-166/2018, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 60/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6423/1 (trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 61/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5055/1
(ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.p.č. 5056/1 (trvalý travní porost) o výměře 1198 m2
vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 5055/1 (ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.p.č. 5056/1 (trvalý travní porost)
o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 62/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5688/1
(zahrada) o výměře 2333 m2 v k.ú. Jiříkov, za nabízenou kupní cenu 300.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 5688/1 (zahrada) o výměře 2333 m2 v k.ú. Jiříkov, za nabízenou kupní cenu
300.000,- Kč.
Usnesení č. 63/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1
(zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 4843/1 (zahrada) o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 64/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP
č. 269-44/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP
č. 269-44/2019, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 65/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, části p.p.č. 793/2 (ostatní
plocha) o výměře 188 m2 a části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1393-11/2014, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 249 m2, části p.p.č. 793/2 (ostatní
plocha) o výměře 188 m2 a části p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1393-11/2014, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 66/2019
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6601
(ostatní plocha) o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6601 (ostatní plocha) o výměře 3210 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 67/2019
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2
(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2,
části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům D. a M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
89.880,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2 (ostatní
plocha) o výměře 54 m2, část st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, část
p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a část p.p.č. 5950 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům D. a M. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
89.880,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 68/2019
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1618
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům A. a J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
3.840,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1618 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům A. a J. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 3.840,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 69/2019
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře
1444 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
Ž. a L. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 184.320,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře 1444 m2
vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Ž. a L. H., za cenu
a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 184.320,- Kč.
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3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 70/2019
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitosti, a to p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha)
o výměře 2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku,
tj. 237.320,23 Kč.
2. ZM rozhodlo neschválit odkup nemovitosti, a to p.p.č. 4492/3 (ostatní plocha) o výměře
2574 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1523 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku, tj. 237.320,23 Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města – jednat o bezúplatném převodu výše uvedené nemovitosti.
Usnesení č. 71/2019
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2
a p.p.č. 6619 (ostatní plocha) o výměře 151 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu
vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní M. H.
2. ZM rozhodlo odkoupit p.p.č. 1213 (zahrada) o výměře 881 m2 a p.p.č. 6619 (ostatní
plocha) o výměře 151 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
paní M. H., za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 72/2019
1. ZM projednalo informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura,
se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož
se nepřihlásil žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2,
vše v k.ú Jiříkov, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 3, ze dne 16. 01. 2019.
2. ZM bere na vědomí informaci o výňatku ze smlouvy ze dne 07. 03. 2018, který upravuje
stav, kdy majitel nemovitosti jedná či prodá nemovitost zájemci, jež byl vyhledán
Poskytovatelem aukčního prostředí, má Poskytovatel nárok na úhradu aukční jistiny.
3. ZM projednalo žádost pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2,
vše v k.ú Jiříkov, za cenu 880.000,- Kč.
4. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu
a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše
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v k.ú Jiříkov, za cenu 880.000,- Kč, panu S. H. Odchylka od ceny obvyklé, a to nižší prodejní
cena nemovitostí je z důvodu opakovaného neúspěšného prodeje městem od roku 2005 a
následného neúspěšného prodeje dražbou prostřednictvím aukční kanceláře.
5. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu na odprodej uvedených
nemovitostí.
Usnesení č. 73/2019
1. ZM bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 25. 02. 2019.
2. ZM bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 25. 03. 2019.
Usnesení č. 74/2019
1. ZM projednalo návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019, kde příjmy jsou
plánovány ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 97.514.100,- Kč, financování ve výši
+ 13.421.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 13.421.000,- Kč.
2. ZM projednalo:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2019,
b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM projednalo a bere na vědomí informace o schváleném rozpočtu na rok 2018, dle
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
4. ZM projednalo Rozpočtová pravidla města Jiříkova pro rok 2019 a Komentář k rozpočtu
na rok 2019.
5. ZM projednalo odvod odpisů roku 2019 a odvod celého investičního fondu nejpozději
do 19. 12. 2019, na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
6. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2019 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 84.093.100,- Kč, ve výdajové části
97.514.100,- Kč, financování ve výši + 13.421.000,- Kč. Schodek bude pokryt uspořenými
prostředky z přecházejících let uloženými ve fondu rezerv.
7. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 84.093.100,- Kč, výdaje ve výši 97.514.100,- Kč
a financování ve výši 13.421.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok
2019.
8. ZM schvaluje:
a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2019,
b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2019.
9. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2019 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2019.
10. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na rok 2019
takto:
a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 5.488.000,- Kč, kapitálové výdaje
18.341.000,- Kč,
b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 11.057.000,- Kč, kapitálové
výdaje 5.110.000,- Kč,
c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 8.235.000,- Kč, kapitálové výdaje 270.000,- Kč,
d) odbor ekonomický – provozní výdaje 5.156.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,
e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 23.022.100,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč.
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11. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2019
takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní
příspěvek 1.515.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši
3.361.000,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.200.000,- Kč,
neinvestiční transfer Ústeckého kraje – 14.699.000,- Kč.
12. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2019 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2019.
13. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2019 a odvod celého investičního fondu
nejpozději do 19. 12. 2019 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
14. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace
zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.
15. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2019 ve výši 0,- Kč.
16. ZM rozhodlo:
a) převést finanční prostředky ve výši 16.506.528,07 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č.ú. 921389399/0800, na financování
výdajů rozpočtu roku 2019, první část ve výši 8.253.000,- Kč převést v dubnu 2019, druhou
část ve výši 8.253.528,07 Kč převést červnu 2019,
b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.
Usnesení č. 75/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2018, které dle stanovené kompetence
zastupitelstvem města, ze dne 11. 12. 2018, č. usnesení 39/2018, na 3. zasedání, schválila RM
dne 27. 12. 2018, na 7. schůzi, č. usnesení 102/2018.
Usnesení č. 76/2019
1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2018:
Výše dotace

a) Volby prezidenta republiky
b) Volby do zastupitelstev ÚSC
c) Výkon státní správy
d) Akt. politika zaměstnanosti
e) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
f) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
g) Obnova stávajících kulturních památek
h) Asistenti prevence kriminality
i) Podpora ÚK na sociální služby 2019
j) Podpora vybraných sociálních služeb
k) Podpora sociálních služeb
l) Zvýšení bezpečnosti strážníků

Celkem

85.500,- Kč
105.000,- Kč
2.170.500,- Kč
3.500.425,- Kč
254.832,- Kč
150.307,20 Kč
210.445,- Kč
635.870,62 Kč
11.668,- Kč
188.000,- Kč
12.914.100,- Kč
75.016,- Kč

20.301.663,82 Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
2.883,- Kč
24.022,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
11.053,- Kč

37.958,- Kč

33

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2018.
3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2018 ve výši 37.958,- Kč.
Usnesení č. 77/2019
1. ZM projednalo žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku O. P., o odklad vyúčtování poskytnuté dotace
dle Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018, dodatků č. 1 a č. 2, a to s termínem do 28. 02. 2019.
Důvodem je časové hledisko, kdy spolek předloží povinný podíl k dotaci po úhradě překladu
publikace do německého jazyka do 28. 02. 2019.
2. ZM rozhodlo vyhovět žádosti o posunutí termínu vyúčtování poskytnuté dotace v roce
2018.
3. ZM projednalo návrh dodatku č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018,
uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,
407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku O. P.
4. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018,
mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov,
IČ: 04389735.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2/2018, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249,
407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.
6. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené Spolkem
jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, doplnění
chybějícího podkladu, dotace ve výši 66.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné
výši.
7. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
Usnesení č. 78/2019
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené „ARTE
MUSICA“ zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
dotace ve výši 95.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
Usnesení č. 79/2019
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši
100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
Usnesení č. 80/2019
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2018 předložené
TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve
výši 340.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2018.
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Usnesení č. 81/2019
1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb,
uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČ: 70892159
a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65,
407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši
14.699.000,- Kč je na rok 2019 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu
poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na
účet města.
Usnesení č. 82/2019
1. ZM projednalo přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019,
ve výši 2.357.100,- Kč, z toho 762.114,- Kč na základní působnost a 1.595.000,- Kč
na financování veřejného opatrovnictví.
2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2019, ve výši 2.357.100,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 83/2019
1. ZM projednalo předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10,
Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“
na rok 2019, ve výši 16.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit a členský
příspěvek uhradit.
Usnesení č. 84/2019
1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422,
407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2019
ve výši 25.116,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit a členský
příspěvek uhradit.
Usnesení č. 85/2019
1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4,
IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2019, ve výši 15.944,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2019 schválit a členský
příspěvek uhradit.
Usnesení č. 86/2019
1. ZM projednalo Darovací smlouvu, č. sml. SO/2/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
2. ZM schvaluje Darovací smlouvu, č. sml. SO/2/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
3. ZM rozhodlo přijmout dar ve výši 35.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou
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p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut pro
sportující děti a mládež.
4. ZM projednalo Darovací smlouvu, č. sml. SO/3/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
5. ZM schvaluje Darovací smlouvu, č. sml. SO/3/2019/D/EO, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, zastoupenou p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti.
6. ZM rozhodlo přijmout dar ve výši 20.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, zastoupenou
p. L. K., místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti, dar byl poskytnut pro
vybavení školských zařízení.
7. ZM ukládá: starostovi města – výše uvedené darovací smlouvy podepsat.
Usnesení č. 87/2019
1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu ve
výši 468.897,50 Kč dle předloženého návrhu.
2. ZM rozhodlo zrušit odepsanou pohledávku vedenou na podrozvahovém účtu ve výši
468.897,50 Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 88/2019
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“.
2. ZM rozhodlo schválit dodatek č. 1 směrnici č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“
s platností a účinností od 01. 04. 2019.
Usnesení č. 89/2019
1. ZM projednalo žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši
100.000,- Kč, na rozvoj činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení,
startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2019.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., ve výši 100.000,- Kč, na rozvoj
činnosti sportovního klubu, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na
republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. SO/1/2019/VS/EO, uzavírané mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s.,
Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/1/2019/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/1/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
Usnesení č. 90/2019
1. ZM projednalo žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši
100.000,- Kč, na XIII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na
květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
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2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., v celkové výši
100.000,- Kč, na XIII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na
květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. SO/2/2019/VS/EO, uzavírané mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/2/2019/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/2/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
Usnesení č. 91/2019
1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., o poskytnutí dotace v celkové výši
250.000,- Kč, na zajištění chodu a údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení,
sekání, rekultivace, údržbu zázemí kabin, na energie a pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2019.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., ve výši
250.000,- Kč, na zajištění chodu a údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení,
sekání, rekultivace, údržbu zázemí kabin, na energie a pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2019.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. SO/3/2019/VS/EO, uzavírané mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s.,
Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ
panem M. M.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/3/2019/VS/EO,
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801.
5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. SO/3/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
Usnesení č. 92/2019
1. ZM projednalo usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 09. 01. 2019.
2. ZM projednalo předložený návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova pro volební období 2018 – 2022.
3. ZM schvaluje předložený Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
pro volební období 2018 – 2022.
Usnesení č. 93/2019
ZM bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 18. 02. 2019.
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Usnesení č. 94/2019
ZM bere na vědomí předložený návrh konceptu situace „Jiříkov - Dopravní řešení v lokalitě
Svobodova, Březinova, Dvořákova“.
Usnesení č. 95/2019
ZM bere na vědomí schvalování zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitostí a rozhodování o zveřejnění záměrů na prodej, směnu či darování nemovitého
majetku, dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Radou města Jiříkova od 01. 04. 2019. V případě neschválení záměru
bude tento předložen k projednání na zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 96/2019
1. ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Michala Majáka k jednání
na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „Společnost“), konaných v období 2019 –
2022. Na základě této delegace je pan Michal Maják oprávněn k účasti na jednání a hlasování
jménem Města Jiříkov na valných hromadách Společnosti, v průběhu období 2019 – 2022.
2. ZM ukládá: starostovi města – účastnit se valných hromad Společnosti, konaných
v průběhu období 2019 – 2022, v zájmu Města Jiříkov.
Usnesení č. 97/2019
1. ZM rozhodlo ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o delegaci pana Ing. Jindřicha Jurajdy,
k jednání na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.,
IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dále jen „Společnost“), konaných
v období 2019 – 2022. Na základě této delegace je pan Ing. Jindřich Jurajda, oprávněn
k účasti na jednání a hlasování jménem Města Jiříkov na valných hromadách Společnosti,
v průběhu období 2019 – 2022.
2. ZM ukládá: místostarostovi města – účastnit se valných hromad Společnosti, konaných
v průběhu období 2019 – 2022, v zájmu Města Jiříkov.
Usnesení č. 98/2019
1. ZM bere na vědomí informaci o Nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
s účinností od 01. 01. 2019.
2. ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění
nařízení vlády č. 202/2018 Sb., s platností od 01. 04. 2019, neuvolněnému členu zastupitelstva
odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená zastupitelstvem:
člen rady města
7.231,- Kč
předseda výboru zastupitelstva,
předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu
3.616,- Kč
člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu
3.013,- Kč
člen zastupitelstva
1.808,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 01. 04. 2019 v daný den výplatního termínu zaměstnanců
Města Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
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Usnesení č. 99/2019
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
Usnesení č. 100/2019
1. ZM bere na vědomí dopis Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1,
ve věci:
a) Řízení o prohlášení za kulturní památku – socha archanděla Michaela na pozemku
p.p.č. 69 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj – vyrozumění o zahájení
řízení a výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.
b) Řízení o prohlášení objektu boží muka zvaná „Švédský sloup“ na pozemku p.p.č. 1071/5
a p.p.č. 6060 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj, za kulturní památku –
vyrozumění o zahájení řízení a výzva k seznámení s podklady.
2. ZM rozhodlo vydat nesouhlasné stanovisko k oběma „Řízením o prohlášení za kulturní
památku“ zahájené Ministerstvem kultury, Maltézské náměstí 471/1, 118 01 Praha 1, které
bylo zahájeno na základě podmětu pana P. W., bez souhlasu města.
3. ZM ukládá: starostovi města – zaslat na Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1,
118 01 Praha 1, stanovisko zastupitelstva.
Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………………..
p. Mgr. Bc. Vladimír Šamša

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo
vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.
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