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 8. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 27. října 2015
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) záměry prodeje nemovitostí
b) prodej nemovitostí
c) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
d) smluvní dokumentace k budoucímu prodeji stavby „Jiříkov - vodovod prodloužení“
5. Usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
b) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
c) nákup osobního automobilu
d) rozpočtové opatření č. 10/2015 Města Jiříkova a převody do fondu rezerv
e) informace o vydaném rozhodnutí o poskytnutí dotace
f) úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace
7. Různé
a) sloučení příspěvkových organizací
b) dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01
Rumburk
c) informace o činnosti rady města
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
9. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 134/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 135/2015
1. ZM projednalo záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o
výměře 209 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.212-9/2013 na stavbu rodinného
domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady.
b) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu před
kolaudací stavby za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.celkem 1.360,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 31. 05. 2019 na
pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.

Usnesení č. 136/2015
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 jejíž součástí je stavba rodinného
domu č.p. 503 v části obce Starý Jiříkov a části p.p.č. 287 (zahrada) o výměře cca 100 m 2
vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní Mgr. H. H.,
Varnsdorf a panu J. K., Varnsdorf, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč. Na prodej
nemovitostí bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou odstranění stavby
rodinného domu do 1 roku od podpisu smlouvy.
Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující odstraní do 1 roku od podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě stavbu rodinného domu č.p. 503.
b) p.p.č. 1060 (trvalý travní porost) o výměře 493 m2 v katastrálním území Jiříkov, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, panu J. K., Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.
celkem 59.160,- Kč.
Usnesení č. 137/2015
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení na stavbu
„Jiříkov – chodník Filipovská – I. etapa, část A (dešťová kanalizace v rámci stavby)“
uzavíranou mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím
zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným a
tento návrh smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení na stavbu „Jiříkov –
chodník Filipovská – I. etapa, část A (dešťová kanalizace v rámci stavby)“ mezi Ústeckým
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí
3, zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu dle
ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
Usnesení č. 138/2015
1. ZM projednalo předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a
to včetně příloh k budoucímu prodeji stavby „Jiříkov - vodovod - prodloužení“ a tuto
smluvní dokumentaci bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě včetně všech jejich příloh mezi
Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., IČ: 49099469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v rámci budoucího prodeje stavby „Jiříkov - vodovod prodloužení“.
3. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál
včetně všech jejich příloh mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.,
IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v rámci budoucího prodeje stavby
„Jiříkov - vodovod - prodloužení“.
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4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě včetně všech
jejich příloh a Smlouvu o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál včetně všech
jejich příloh.
Usnesení č. 139/2015
ZM bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20. 10. 2015.
Usnesení č. 140/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.638.392,- Kč přijatou v období od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015.
Usnesení č. 141/2015
ZM bere na vědomí poskytnuté dofinancování neinvestiční dotace na rok 2015 určené
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 121.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“
– sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod
této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov.
Usnesení č. 142/2015
1. ZM bere na vědomí požadavek na pořízení nového osobního automobilu vybaveného
sledovacím systémem GPS v hodnotě do 500.000,- Kč včetně. ZM rozhodlo schválit
pořízení nového osobního automobilu vybaveného sledovacím systémem GPS v ceně do
500.000, Kč včetně, zároveň ZM pověřuje RM nákupem osobního automobilu.
Usnesení č. 143/2015
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 10/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 10/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu uspořených finančních prostředků roku 2015 ze základního
běžného účtu do fondu rezerv ve výši 3.648.000,- Kč a převod provést do 31. 12. 2015. Tento
fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2016 k případnému financování výdajů roku
2016.
3. ZM rozhodlo převést ze základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku
1.202.000,- Kč a převod provést do 30. 11. 2015. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu
na rok 2016 k případnému financování výdajů roku 2016.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedené převody finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
Usnesení č. 144/2015
ZM projednalo informaci o vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod
identifikačním číslem EDS/SMVS: 115D132000463 na akci „CZ.1.02/7.1.00/15.28974
Zahrada krále Jiříka“, a to z Operačního programu životního prostředí ČR a tuto informaci
bere na vědomí.
Usnesení č. 145/2015
1. ZM projednalo Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním číslem
EDS/SMVS:115D222002437 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ?
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snížení energetické náročnosti“, a to z Operačního programu životního prostředí ČR a tuto
Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí navýšení dotace o částku ve výši 785.484,- Kč s tím, že
ostatní náklady na stavbu budou uhrazeny z rozpočtu města a dále změnu termínu pro
dokončení realizace stavby do 31. 12. 2015 a změnu termínu pro předložení dokladů
k závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 11. 2016.
3. ZM rozhodlo schválit Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním
číslem EDS/SMVS: 115D222002437 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a
740 ? snížení energetické náročnosti“ včetně technické a finanční přílohy a přílohy o změně
podmínek poskytnutí dotace.
4. ZM rozhodlo o přijetí finančních prostředků ve výši 785.484,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci dotace na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení
energetické náročnosti“.
5. ZM rozhodlo o změně termínu pro dokončení realizace stavby do 31. 12. 2015 a změně
termínu pro předložení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 11. 2016.
6. ZM rozhodlo, že ostatní náklady na realizaci stavby budou uhrazeny v rámci rozpočtu
města.
Usnesení č. 146/2015
1. ZM projednalo a rozhodlo v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková
organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 s příspěvkovou
organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem
Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490, jakožto organizací přejímající, a to ke dni
01. 01. 2016,
b) o přechodu veškerých práv, povinností, závazků, nemovitého a movitého majetku
příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace, se
sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 na příspěvkovou organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53
Jiříkov, IČO: 70698490 ke dni 01. 01. 2016.
2. ZM schvaluje Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov,
okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO:
70698490 s účinností od 01. 01. 2016.
3. ZM zrušuje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská
796 – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205
včetně Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k této zřizovací listině ke dni 31. 12. 2015.
4. ZM ukládá: starostovi města - prostřednictvím odboru vnitřní správy, předložit příslušným
správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České
republiky.
Usnesení č. 147/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova
1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990 se žádostí o poskytnutí finanční podpory na činnost a
perspektivu společnosti.
2. ZM rozhodlo neposkytnout finanční podporu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.,
Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990.
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Usnesení č. 148/2015
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.

Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
Mgr. Vladimír Matička

……………………………..
paní Milena Horáková

V Jiříkově dne 30. 10. 2015
Zapsala: paní Natálie Černá

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

ZÁPIS
z 8. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 27. října 2015
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Mgr. Vladimír Matička

……………………….…….
paní Milena Horáková

Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: Mgr. Josef Pokorák
pan Rudolf Mark
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1. Zahájení
Audio záznam nebyl doslovně přepisován.
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 8. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 13 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Ing. Roland Hase
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Bc. Dagmar Farská
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Vladimír
Matička a paní Milena Horáková, zapisovatelkou byla určena paní Natálie Černá.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 8. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 13 pro
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník informoval přítomné zastupitele a občany o plnění úkolů z minulého
zastupitelstva. Následně i vedoucí jednotlivých odborů podrobně informovali o plnění
usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 6. ZM: (kontrola nesplněného usnesení): usn. č. 104/2015 – splněno,
7. ZM: usn. č. 111/2015 - splněno, usn. č. 112/2015 - splněno, usn. č. 113/2015 - splněno,
usn. č. 114/2015 – bod 1., 2. - splněno, bod 3., 4. – trvá (odkup nemovitosti), usn. č. 115/2015
– trvá (prodej pozemku), usn. č. 116/2015 – trvá (návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě), usn.
č. 126/2015 – splněno, usn. č. 131/2015 – splněno
Finanční záležitosti: 7. ZM: usn. č. 117/2015 – splněno, usn. č. 118/2015 – splněno, usn. č.
119/2015 – splněno, usn. č. 120/2015 – splněno, usn. č. 121/2015 – splněno, usn. č. 122/2015
– splněno, usn. č. 123/2015 – splněno, usn. č. 124/2015 – splněno, usn. č. 125/2015 –
splněno, usn. č. 126/2015 – splněno, usn. č. 127/2015 – splněno, usn. č. 128/2015 – splněno,
usn. č. 129/2015 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 134/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
- Pan Havlůj – poslal jsem Vám dotaz ohledně strážníka pana Horáka, odpověděla mi policie
a řešila situaci jako podání. Trvám na tom, že strážník porušil povinnost, že nechtěl řešit
přestupek stání na chodníku na Filipovské ulici, kde nemůže nikdo stát. Chci písemnou
opověď. – Pan starosta – stížnost jsem postoupil pověřeném strážníkovi řízení MP, což je pan
Domanský, aby podání projednal a dal Vám odpověď, pokud nesouhlasíte s danou odpovědí,
můžete podat písemný rozpor.
- Pan Havlůj – ZŠ – střechy a sněhové zábrany, proč se neudělalo, když tam stálo lešení? Bylo
by to levnější a jednodušší. Dávám to jako podání a chci písemnou odpověď.
VPP, díval jsem se na ně, když dělali chodník. 17. 09. 2015. Pět lidí za celý den položí
8 obrubníků, nepracují, vyměňte je.
Územní plán je hotový, celkem dobře, ale proč stál 1.956.000,- Kč pro Jiříkov a pro
Varnsdorf jen 540.000,- Kč? Firma si z města udělala dojnou krávu.
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Požádali jsme vás, abyste nám jako Sdružení dali zprávu o zveřejnění vašich platů, vy si z nás
odpovědí děláte blázny. Odpověděli jste nám s tím, že jste platy naházeli dohromady, tudíž
žádost podáme znovu.
Nebudu komentovat školku, ale kdo zavinil, že postavili školku za 22 mil. Kč a je z ¼
prázdná. Měli jste se podívat na statistiku, kde je jasně dáno, že Ústecký kraj má pokles a
pokles dětí tu je. Školku jste předražili a já bych rád věděl, kdo za to ponese zodpovědnost. Je
to škoda velkého rozsahu.
Řeší se nový automobil. Běžná Škoda Octavia může bez problémů najet 300.000 km, když má
auto servis a ten jste měli zajištěný dobře, tak není možné, abyste vyměnili auto pod 200.000
km. Zdůvodnili jste, že se mění řemen nebo brzdové destičky, to je běžná údržba. Měli jste
uvést náklady za rok. Dá se sehnat i levnější auto. – Pan starosta – auto kupuje město, ne jen
já a nebudu s ním jezdit pouze já. – Pan Havlůj – měli jste to dát do plánu investic a
hospodaření města není dobré, město se zadlužuje. – Pan Sabo – chtěl bych reagovat na
územní plán, já panu Havlůjovi odpověděl již na komisi, protože chtěl vědět cenu územního
plánu. Od roku 2007 jsme zajišťovali nový územní plán města a zároveň také změnu územního
plánu. Varnsdorf je trojková obec, má na zajištění územního plánu svého pracovníka, my
museli objednat pořizovatelskou činnost, která nás vyšla na 300.000,- Kč, což je navýšení,
které Varnsdorf mít nemusí. Nevím, kde pan Havlůj vzal informaci 500.000,- Kč, vím, že teď
dělají nový územní plán, jsou na počátcích a cena je 820.000,- Kč a je něco jiného pořizovat
územní plán v roce 2007 než v současné době, kdy to zajišťuje téměř každá projektová
organizace. Měli jsme na to výběrové řízení a vybrali nejlevnější variantu. Když se sečtou
všechny položky, vyjde to cca 1.900.000,- Kč, ale není to jen územní plán, ten nás i s DPH
vyšel 1.370.000,- Kč a DPH bylo nejprve 19%, potom stouplo na 21%. – Paní Bc.
Schovancová – chtěla bych reagovat na špatné hospodaření města, dovolím si oponovat,
Česká Spořitelna nám po prověření Města kvůli úvěru na Zahradu krále Jiříka sdělila, že naše
provozní příjmy slouží na provozní výdaje a ještě stačí i na investice. To, že máme více než 5
- 10% provozních příjmů na investice je známkou dobrého hospodaření. Hospodaříme právě
dobře a ne špatně.
- Pan Fodor – chtěl bych se zeptat ohledně městské kanalizace, bude se dodělávat Rumburská
ul.? Všichni jezdí v protisměru. A co se týče stání, myslím, že by stačilo tam dát značku
podélné stání na chodníku. – Pan starosta – ohledně stavu komunikací. Je to problém, který
řešíme každý kontrolní den, slíbí nám, že to bude hotové do zaří, potom v říjnu a máme
pomalu začátek listopadu a stále není hotové. Není to akce města, ale víme, že to zatěžuje
naše občany. – Pan Bc. Stredák – dodal bych, že z posledních zpráv bylo, že Rumburská ul.
by se měla asfaltovat koncem října nebo začátkem listopadu.
Pan Havlůj – ke kanalizaci, proč si sem nepozvete ředitele Eurovia? Ona je zhotovitelem a
najala si špatné firmy. – Pan starosta – je to investice SVS a s nimi to řešíme.
Pan Fodor – osvětlení ve Filipově je v jaké fázi? – Pan starosta - má být hotovo do konce
listopadu.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelům záměry
prodeje nemovitostí a zastupitelstvo města přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 135/2015
1. ZM projednalo záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o
výměře 209 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.212-9/2013 na stavbu rodinného
domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady. hlasování = 13 pro
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b) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu před
kolaudací stavby za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.celkem 1.360,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 31. 05. 2019 na
pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
hlasování = 13 pro
b) prodej nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelům prodej
nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov dle podaných žádostí.
- Pan Wittgruber – je zastávka oddělená? – Pan starosta – je to budoucí kupní smlouva,
prodej budeme řešit potom. Oddělí se při konkrétním prodeji. – Paní Danitová – aby
v budoucnu nevznikl problém, že tam zastavují autobusy. – Pan starosta – pokud se bude
měnit trasa, bude se měnit spíše blíže ke škole a tam už potom zastavovat nebude.
Zastupitelstvo města přijalo po krátké diskuzi usnesení:
Usnesení č. 136/2015
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 jejíž součástí je stavba rodinného
domu č.p. 503 v části obce Starý Jiříkov a části p.p.č. 287 (zahrada) o výměře cca 100 m 2
vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní Mgr. H. H.,
Varnsdorf a panu J. K., Varnsdorf, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč. Na prodej
nemovitostí bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou odstranění stavby
rodinného domu do 1 roku od podpisu smlouvy.
Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující odstraní do 1 roku od podpisu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě stavbu rodinného domu č.p. 503.
b) p.p.č. 1060 (trvalý travní porost) o výměře 493 m2 v katastrálním území Jiříkov, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, panu J. K., Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.
celkem 59.160,- Kč.
hlasování = 13 pro
c) smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě. Ústecký kraj je vlastníkem p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov a
komunikace č. III/26329. Na tomto pozemku bude vybudovaná dešťová kanalizace v rámci
stavby „ Jiříkov – chodník Filipovská – I. etapa“ a z tohoto důvodu se musí uzavřít smlouva o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, kde budoucí zavázaný je Ústecký kraj,
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený Správou a údržbou
silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 41703 Dubí 3,
zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou a budoucí oprávněný je Město Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov. Jedná se o úsek od nadjezdu přes železnici k autobusovému zálivu
v Zahradní ulici. Služebnost ve prospěch Města Jiříkov bude zřízena za jednorázovou úhradu.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 137/2015
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení na stavbu
„Jiříkov – chodník Filipovská – I. etapa, část A (dešťová kanalizace v rámci stavby)“
uzavíranou mezi Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
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Labem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím
zavázaným a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným a
tento návrh smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na
p.p.č. 6517/1 v k.ú. Jiříkov, kde budoucí zavázaný strpí vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení na stavbu „Jiříkov –
chodník Filipovská – I. etapa, část A (dešťová kanalizace v rámci stavby)“ mezi Ústeckým
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeným Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí
3, zastoupenou Ing. Vladimírem Macholdou, jako budoucím zavázaným a Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, jako budoucím oprávněným, za jednorázovou úhradu dle
ceníku schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
hlasování = 13 pro
d) smluvní dokumentace k budoucímu prodeji stavby „Jiříkov - vodovod - prodloužení“
Pan Sabo předložil k projednání návrh smluvní dokumentace, která obsahuje Smlouvu o
budoucí kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní
kapitál, a to včetně příloh k budoucímu prodeji stavby „Jiříkov - vodovod - prodloužení“.
Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice (dále pouze SVS, a.s.) v letošním roce ve
městě Jiříkov realizuje stavbu „DC 025 015 – Jiříkov – odkanalizování centra a rekonstrukce
vodovodu“. Město má zájem v trase kanalizace provést i vodovodní řad. Jedná se o úseky
v části ul. Pražská, části v ul. Liberecká a části ul. Teplická. Z tohoto důvodu Město Jiříkov
dne 27. 04. 2015 zaslalo na SVS, a.s. žádost o pomoc na zajištění spolufinancování akce
„Prodloužení vodovodního řadu“. Představenstvo SVS, a.s. žádost města projednalo a
odsouhlasilo finanční příspěvek ve výši 2.144.596,- Kč. Město Jiříkov uzavřelo s firmou
EUROVIA CS, a.s. smlouvu o dílo na realizaci vodovodu za cenu 2.772.479,- Kč včetně
DPH. Stavba byla v průběhu září zahájena. SVS, a.s. zaslala na město smluvní dokumentaci,
která musí být uzavřena před poskytnutím příspěvku. Jedná se o Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě včetně přílohy Kupní smlouvy a její
přílohy Zápis o předání a převzetí stavby. Dále návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o
peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a to včetně příloh č. 1 Smlouvy o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál a přílohy č. 2 Dohoda o započetí pohledávek. Návrhy smluv
včetně příloh byly zaslány daňovému poradci města panu Bímovi a právníkovi JUDr. Kolkovi
k odsouhlasení navrhovaných smluv a jejich příloh. Pan Bím ani JUDr. Kolka k předložené
smluvní dokumentaci nemají zásadní připomínky. Zastupitelstvo přijalo usnesení:
Usnesení č. 138/2015
1. ZM projednalo předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a
to včetně příloh k budoucímu prodeji stavby „Jiříkov - vodovod - prodloužení“ a tuto
smluvní dokumentaci bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě včetně všech jejich příloh mezi
Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., IČ: 49099469, se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v rámci budoucího prodeje stavby „Jiříkov - vodovod prodloužení“.
3. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál
včetně všech jejich příloh mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.,
IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v rámci budoucího prodeje stavby
„Jiříkov - vodovod - prodloužení“.
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4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o budoucí kupní smlouvě včetně všech
jejich příloh a Smlouvu o budoucí smlouvě o příplatku mimo základní kapitál včetně všech
jejich příloh.
hlasování = 13 pro
5. Usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Bc. Schovancová přednesla usnesení z 8. zasedání
finančního výboru ze dne 20. 10. 2015 a zastupitelé tak přijali následující usnesení:
Usnesení č. 139/2015
ZM bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20. 10. 2015.
hlasování = 13 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti a ti tak přijali toto usnesení:
Usnesení č. 140/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.638.392,- Kč přijatou v období od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015.
hlasování = 13 pro
b) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí dotace pro Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2015 určenou poskytovatelům sociálních služeb.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 141/2015
ZM bere na vědomí poskytnuté dofinancování neinvestiční dotace na rok 2015 určené
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 121.000,- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“
– sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod
této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov.
hlasování = 13 pro
c) nákup osobního automobilu
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli nákup nového osobního automobilu pro
Město Jiříkov. Škoda Octavia byla zakoupena v prosinci 2004, stav tachometru k 14. 10. 2015
je 199.700 km. Náklady na opravy za roky 2012 – 2015 činí výši 98.542,- Kč (např. oprava
výfuku, výměna stěračů, oprava el. instalace, výměna ventilů, oprava klimatizace, opakovaná
oprava brzd, výměna brzdových kotoučů, lambda sonda, zadní náboj kola, čidlo ABS, oprava
nárazníků, lakování, diagnostika řídící jednotky). V současné době se plánuje výměna spojky
a rozvodů.
- Pan Wittgruber – navrhoval bych toto vozidlo vybavit GPS, navrhuji doplnit do usnesení.
Jen doplním, elektronická kniha jízd, vše lze na internetu sledovat, začíná se to zavádět všude.
– Pan Fodor – na nákup auta bude výběrové řízení? – Pan starosta – poptávkové. – Pan Mgr.
Matička – nemusí být využit maximální strop na pořízení automobilu. – Pan Havlůj – neřekl
jste, zda je nákup vlastně nutný. – Pan starosta – automobil z roku 2004, na kterém se střídají
různí referenti, je v nějakém stavu, každý má jiný styl řízení, předchozí Felicie byla v natolik
špatném stavu, že se prodala po sedmi letech. – Pan Mgr. Bc. Šamša – všichni víme, že 10 let
a více staré auto je dražší na údržbu a nákladovost se zvyšuje. - Pan Fodor – naše služební
vozidla u policie jsou staré jen 5-6 let a auta jsou zdevastovaná, bezpečnost je nízká. – Paní
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Horáková – my máme v Domově jen 4 roky staré auto a také je ve špatném stavu, protože se
na něm střídá více lidí. – Pan Bc. Stredák – je lepší se auta zbavit hned, dokud za něj ještě
dostaneme nějaké peníze, nebo ještě dva roky a může se dát do sběrny.
Zastupitelé města tak přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 142/2015
1. ZM bere na vědomí požadavek na pořízení nového osobního automobilu vybaveného
sledovacím systémem GPS v hodnotě do 500.000,- Kč včetně. ZM rozhodlo schválit
pořízení nového osobního automobilu vybaveného sledovacím systémem GPS v ceně do
500.000, Kč včetně, zároveň ZM pověřuje RM nákupem osobního automobilu.
hlasování = 13 pro
d) rozpočtové opatření č. 10/2015 Města Jiříkova a převody do fondu rezerv
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli rozpočtové opatření č. 10/2015 a zastupitelé
přijali následující usnesení:
Usnesení č. 143/2015
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 10/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 10/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu uspořených finančních prostředků roku 2015 ze základního
běžného účtu do fondu rezerv ve výši 3.648.000,- Kč a převod provést do 31. 12. 2015. Tento
fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2016 k případnému financování výdajů roku
2016.
3. ZM rozhodlo převést ze základního běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku
1.202.000,- Kč a převod provést do 30. 11. 2015. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu
na rok 2016 k případnému financování výdajů roku 2016.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedené převody finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
hlasování = 13 pro
e) informace o vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Pan Sabo přednesl informace o zaslání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod
identifikačním číslem EDS/SMVS: 115D132000463 na akci CZ.1.02/7.1.00/15.28974
Zahrada krále Jiříka, a to z Operačního programu životního prostředí ČR. Na základě vydané
registrace poskytovatele dotace Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) ze dne
05. 06. 2015 a schválení registračního listu v Zastupitelstvu města Jiříkov (dále jen ZM) dne
30. 06. 2015 pod č. usnesení: 103/2015 byly zpracovány a zaslány na Státní fond životního
prostředí (dále jen SFŽP) veškeré potřebné doklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Na základě těchto podkladů zaslal SFŽP na město Rozhodnutí o poskytnutí dotace
vedené
pod identifikačním
číslem
EDS/SMVS:
115D132000463 na
akci
CZ.1.02/7.1.00/15.28974 Zahrada krále Jiříka, a to z Operačního programu životního
prostředí ČR. Datum doručení Rozhodnutí na město byl 05. 10. 2015. V Rozhodnutí je
stanoven konečný termín ukončení realizace akce k 15. 12. 2015, a předložení dokumentace
k závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 11. 2016. Celkové výdaje akce činí náklady ve výši
5.809.959,54 Kč, z toho je částka ve výši 143.686,00 Kč vedena jako nezpůsobilé výdaje a
částka ve výši 5.666.273,54 Kč vedena jako způsobilé výdaje akce. Celková podpora (dotace)
činí částku ve výši 5.099.646,17 Kč. Vlastní zdroje žadatele činí částku ve výši
710.313,37 Kč. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 144/2015
ZM projednalo informaci o vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod
identifikačním číslem EDS/SMVS: 115D132000463 na akci „CZ.1.02/7.1.00/15.28974
Zahrada krále Jiříka“, a to z Operačního programu životního prostředí ČR a tuto informaci
bere na vědomí.
hlasování = 13 pro
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f) úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace
Pan Sabo přednesl Úpravu Rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním číslem
EDS/SMVS:115D222002437 na akci CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ?
snížení energetické náročnosti, a to z Operačního programu životního prostředí ČR. Na
základě naší písemné žádosti o prodloužení termínu dokončení realizace stavby „ZŠ Jiříkov
č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ byla ze strany Státního fondu ŽP ČR zaslána
Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde v příloze k Rozhodnutí o změně č. 3 Rozhodnutí
o poskytnutí je stanoveno, že termín pro ukončení realizace stavby se mění na 31. 12. 2015 a
termín prodloužení předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce se mění na
30. 11. 2016. Z důvodu, že v rámci dokončení stavby jiným zhotovitelem došlo i k navýšení
celkových finančních nákladů, upravil SFŽP i výši dotací, a to z celkové částky
7.082.128,80 Kč na částku 7.867.612,80 Kč. Navýšení dotace je o 785.484,00 Kč. Veškeré
ostatní náklady budou uhrazeny v rámci rozpočtu města.
- Pan Wittgruber – vyhodnocení a předložení dokladů bude opravdu až za rok? – Pan Sabo to se vždy tak dělá, lhůty jsou takhle dlouhé.
Zastupitelstvo přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 145/2015
1. ZM projednalo Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním číslem
EDS/SMVS:115D222002437 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ?
snížení energetické náročnosti“, a to z Operačního programu životního prostředí ČR a tuto
Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí navýšení dotace o částku ve výši 785.484,- Kč s tím, že
ostatní náklady na stavbu budou uhrazeny z rozpočtu města a dále změnu termínu pro
dokončení realizace stavby do 31. 12. 2015 a změnu termínu pro předložení dokladů
k závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 11. 2016.
3. ZM rozhodlo schválit Úpravu rozhodnutí o poskytnutí dotace vedené pod identifikačním
číslem EDS/SMVS: 115D222002437 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a
740 ? snížení energetické náročnosti“ včetně technické a finanční přílohy a přílohy o změně
podmínek poskytnutí dotace.
4. ZM rozhodlo o přijetí finančních prostředků ve výši 785.484,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci dotace na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení
energetické náročnosti“.
5. ZM rozhodlo o změně termínu pro dokončení realizace stavby do 31. 12. 2015 a změně
termínu pro předložení dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce k 30. 11. 2016.
6. ZM rozhodlo, že ostatní náklady na realizaci stavby budou uhrazeny v rámci rozpočtu
města.
hlasování = 13 pro
7. Různé
a) sloučení příspěvkových organizací
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Ing. Šmíd předložil k projednání sloučení příspěvkových
organizací Školní jídelna Jiříkov a Základní škola Jiříkov, jakožto organizací přejímající. Na
základě pokynu od starosty města na poradě vedení města dne 08. 09. 2015 byly učiněny
kroky, vedoucí ke sloučení příspěvkových organizací zřizovaných městem Jiříkov, a to Školní
jídelna Jiříkov a Základní škola Jiříkov, okres Děčín, jakožto organizací přejímající.
Navrhované sloučení se projeví v ustanoveních zřizovací listiny, a to:
- názvu a čl. II
- vymezení hlavního účelu v čl. III, kde se rozšíří o účel, který dosud zajišťovala příspěvková
organizace Školní jídelna Jiříkov
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- stanovení majetku v čl. V., kde se rozšíří o majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný do
správy příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov dle inventarizace k 31. 12. 2015
- zrušení zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní Jídelna Jiříkov k 31. 12. 2015
- účinnost změny zřizovací listiny Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková
organizace od 01. 01. 2016.
Sloučení uvedených příspěvkových organizací nenaruší kontinuitu činností realizovaných
samostatnými příspěvkovými organizacemi a vzhledem k personálnímu obsazení školní
jídelny i úsporu mzdových prostředků. Sloučení projednala Rada města Jiříkova dne
19. 10. 2015 s doporučujícím stanoviskem. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 146/2015
1. ZM projednalo a rozhodlo v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková
organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 s příspěvkovou
organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem
Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490, jakožto organizací přejímající, a to ke dni
01. 01. 2016,
b) o přechodu veškerých práv, povinností, závazků, nemovitého a movitého majetku
příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace, se
sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 na příspěvkovou organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53
Jiříkov, IČO: 70698490 ke dni 01. 01. 2016.
2. ZM schvaluje Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov,
okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO:
70698490 s účinností od 01. 01. 2016.
3. ZM zrušuje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská
796 – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205
včetně Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k této zřizovací listině ke dni 31. 12. 2015.
4. ZM ukládá: starostovi města - prostřednictvím odboru vnitřní správy, předložit příslušným
správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České
republiky.
hlasování = 13 pro
b) dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk
Pan starosta přednesl dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk (LNaP), darovací
smlouvu, prezentace byla zaslaná e-mailem 05. 10. 2015. Na posledním ZM byla na základě
vznesené připomínky zmíněná situace s LNaP, která byla projednána na jednání Sdružení pro
rozvoj Šluknovska. Byl rovněž zmíněn požadavek na úhradu ztráty z minulých let, a to
částkou 100,- Kč za občana a rok. Pro Jiříkov to znamená cca necelých 400.000,- Kč. Postoj
starostů z jednání je k danému požadavku záporný. Dne 08. 10. 2015 přišel dopis s darovací
smlouvou. Bylo projednáno na radě města s negativním postojem. Finanční výbor projednal
dne 20. 10. 2015.
- Pan místostarosta – 99 % akcií má Rumburk, jedna akcie je neznámá, na pár otázek jsem ani
nedostal odpověď, já osobně s tím nesouhlasím. - Pan Mgr. Bc. Šamša – na radě jsme to
řešili, téměř všichni obyvatelé budou potřebovat zdravotní péči a i když jim žádný finanční
příspěvek neposkytneme, i tak nás musí ošetřit. Vadí mi, že je to akciová společnost a někdo
nepracoval způsobem, kterým měl, nesouhlasím s tím. - Pan starosta – říkají, že nové vedení
nemocnice potřebuje pomoc, ale jsou to staronoví zastupitelé. V radě jsme projednali a
nedoporučujeme.
Zastupitelé města přijali následující usnesení:
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Usnesení č. 147/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova
1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990 se žádostí o poskytnutí finanční podpory na činnost a
perspektivu společnosti.
2. ZM rozhodlo neposkytnout finanční podporu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.,
Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990.
hlasování = 13 pro
c) informace o činnosti rady města
Pan starosta informoval o činnosti rady města podle § 99 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
- Informace z 27. schůze RM konané dne 21. 09. 2015
- Informace z 28. schůze RM konané dne 05. 10. 2015
- Informace z 29. schůze RM konané dne 12. 10. 2015
Zastupitelé přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 148/2015
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 = 13 pro
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
- Pan starosta – v úterý dne 24. 11. 2015 v 16:00 hod. bude pracovní seminář zastupitelstva
k rozpočtu města na rok 2016.
- Pan Wittgruber – škola se blíží k závěru, dala by se udělat závěrečná zpráva? – Pan starosta
- můžeme připravit do příštího ZM.
- Pan Wittgruber – firmy se střídaly, jistě jsou nějaké kolaudační závady, rád bych věděl, co
reklamujeme. Jestli je nějaký seznam nebo něco podobného, stačí v bodech. – Pan starosta –
dáme to všem zastupitelům.
- Pan Fodor – uvažuje se, že by se opravila tělocvična u školy? – Pan starosta – jednáme
s firmou BKN, spol. s r.o. o možnosti zajištění dotace, máme v plánu výstavbu haly. Nebude-li
dotace, budeme se snažit opravit.
- Pan Mgr. Matička – když jsem zaslechl dotační tituly, nedalo by se něco podniknout
v Tylově ulici, č.p. 8, dům z 18. století, jinak tento dům podle mého odhadu do pěti let spadne
sám. – Pan starosta – je to těžké opravovat památkové stavby, ale možnost prověříme.
9. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 8. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 17:30 hodin.
V Jiříkově dne 30. 10. 2015
Zapsala: Natálie Černá
Schválil starosta města pan Michal Maják
………………………………………….
Úplné znění zápisu 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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