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
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 28. března 2017
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Petr Dufek

……………………….…….
p. Petr Wittgruber

Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva města Jiříkov

1. Zahájení
Audio záznam nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné
zastupitele a občany města. V 16:00 hodin zahájil 17. 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: Pan Gejza Kolompár
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Paní Bc. Dagmar Farská
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Ondřej Pernica
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek
a pan Petr Wittgruber, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 17. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 13 pro
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 a úkolů z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 13. ZM: usn. č. 237/2016 – trvá (Návaznost na další požadované
smlouvy ze strany vlastníků pozemků. Smlouvy byly schváleny v radě města a předpokládá
se, že všechny smlouvy budou uzavřeny najednou, a to počátkem měsíce dubna 2017.),
14. ZM: usn. č. 259/2016 - splněno, 15. ZM: usn. č. 283/2016 – trvá (Smlouva odeslána
firmě EWM. Dle sdělení pana L. zatím nebyly smlouvy odsouhlaseny z vedení firmy.),
16. ZM: usn. č. 304/2017 – splněno, usn. č. 305/2017 – splněno, usn. č. 306/2017 – splněno,
usn. č. 307/2017 – splněno, usn. č. 308/2017 – splněno, usn. č. 309/2017 – splněno,
usn. č. 310/2017 – splněno, usn. č. 311/2017 – splněno, usn. č. 312/2017 – splněno,
usn. č. 313/2017 – splněno, usn. č. 314/2017 – splněno, usn. č. 315/2017 – splněno,
usn. č. 316/2017 – trvá (Smlouva vypracována, čekáme na podpis kupujícího.),
usn. č. 317/2017 – splněno, usn. č. 318/2017 – splněno, usn. č. 319/2017 – splněno
Finanční záležitosti: 16. ZM: usn. č. 320/2017 - splněno, usn. č. 321/2017 - splněno,
usn. č. 322/2017 - splněno, usn. č. 323/2016 - splněno, usn. č. 324/2017 – splněno,
usn. č. 325/2017 - splněno (RM pověřena nákupem osobního vozidla.), usn. č. 326/2017 splněno, usn. č. 327/2017 – splněno, usn. č. 328/2017 – splněno
V rámci kontroly usnesení dal pan starosta slovo panu Miroslavu Sabovi k objasnění situace
s rozparcelováním pozemků ve Svobodově ulici.
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 333/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan Pernica - Chtěl bych poděkovat za sebe, ale i za sousedy za opravené komunikace a cesty,
a to ne jenom v naší ulici, děkujeme.
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Pan Dvořák - Chtěl bych poděkovat za Spolek Jiřík z Jiříkova, Městu Jiříkov, za spolupráci
a pomoc při realizaci besed, které zde proběhly.
V 16:23 hod. se dostavil na 17. zasedání zastupitelstva města pan Ing. Roland Hase.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) kupní smlouva na prodej stavby „Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo předložil zastupitelstvu
města návrh Kupní smlouvy č. CES 184/2017 na prodej stavby „Jiříkov, Teplická –
stávající kanalizace“, která je v současné době v majetku Města Jiříkov. Na základě
rozhodnutí ZM bylo do majetku města převedeno od firmy JST, s.r.o. Jiříkov mimo jiné
i vodní dílo „Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“. Jedná se o splaškovou kanalizaci pro
stávající RD v celkové délce cca 644,72 bm. Město Jiříkov počátkem roku 2017 požádalo
o převod tohoto vodního díla do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice
(dále jen SVS a.s.). Na základě schválení v majetkové komisy SVS a.s., dne 12. 01. 2017,
bylo doporučeno převzetí stavby do majetku SVS a.s. a na město byl zaslán návrh kupní
smlouvy. Kupní cena byla stanovena ve výši 1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je
z důvodu, že Město Jiříkov je akcionářem SVS a.s. Teplice. SVS a.s. Teplice převzala za své
akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci
komunálních odpadních vod. Prodej této stavby kanalizace byl předem projednán s SVS a.s.
Teplice, při získání stavby kanalizace do majetku Města Jiříkov od firmy JST, s.r.o. Jiříkov,
za cenu 1,- Kč, aby následně stavba byla převedena do majetku SVS a.s. Teplice. Firma JST,
s.r.o. Jiříkov rozhodla o převodu kanalizace do majetku Města Jiříkov z důvodu
ekonomických, kdy užívání kanalizace bylo pro firmu značně nákladné. Město Jiříkov
rozhodlo o nabytí majetku kanalizace od JST s.r.o. Jiříkov po dohodě s SVS a.s. Teplice, která
má v majetku splaškovou kanalizaci ve městě Jiříkov a zajišťuje její provoz a údržbu
a převáděná kanalizace bude napojena na stokovou síť, která je vedena na novou ČOV
v Dolním Jiříkově, kterou také vlastní SVS a.s. Teplice. Tímto napojením také odpadnou
městu náklady na provoz staré, málo funkční ČOV v ul. Teplická, a tato ČOV bude moc být
odstraněna. Záměr na prodej stavby byl zveřejněn od 10. 03. 2017 na úřední desce.
Pan Havlůj – Kdo vlastní dešťovou kanalizaci?
Pan Sabo – Je to majetek města.
Pan Havlůj – Město čistí i uliční vpustě?
Pan Sabo – Ano.
Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 334/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby
„Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. Teplice.
2. ZM rozhodlo uzavřít Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby „Jiříkov,
Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou
společností a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za kupní cenu ve výši
1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že Město Jiříkov je akcionářem
Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a prodej této stavby kanalizace byl předem
dohodnut se Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice, při získání stavby kanalizace
do majetku Města Jiříkov od firmy JST, s.r.o. Jiříkov, za cenu 1,- Kč, aby následně stavba
byla převedena do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
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3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby
„Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za kupní
cenu ve výši 1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že Město Jiříkov je
akcionářem Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a prodej této stavby kanalizace
byl předem dohodnut se Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice, při získání
stavby kanalizace do majetku Města Jiříkov od firmy JST, s.r.o. Jiříkov, za cenu 1,- Kč, aby
následně stavba byla převedena do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
b) záměr prodeje nemovitosti
Dále pan Sabo přednesl zastupitelům města záměr prodeje nemovitosti. Jedná se o část
pozemku za domem ve Filipově. Na části pozemku stojí stavba zděné garáže, která není
zapsaná v katastru nemovitostí. Majitelé chtějí nemovitost prodat, a proto potřebují narovnat
majetkové vztahy tak, aby mohla být stavba zaevidována. Geometrickým plánem byla
oddělena část p.p.č. 5205/1, o celkové výměře 101 m2, kterou město prodává a zároveň byla
zaměřena stavba tak, aby mohla být zapsána do katastru nemovitostí. Záměr prodeje byl
projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodej
doporučují. Rada města, ze dne 20. 03. 2017, záměr prodeje doporučuje. Zastupitelstvo města
přijalo usnesení:
Usnesení č. 335/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2, dle GOP č. 255-22/2017 v k.ú. Filipov
u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2, dle GOP č. 255-22/2017 v k.ú. Filipov
u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro
c) prodej nemovitostí
Dalším bodem, který pan Sabo projednal se zastupitelstvem města, byl prodej nemovitostí.
Jedná se o prodej části p.p.č. 1871/1 o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 o výměře 459 m2,
části p.p.č. 6557 o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4
o výměře 64 m2, vše v k.ú. Jiříkov. Pozemky se nachází u domu v Antonínově ulici a jsou
využívány jako zahrada u domu. Pozemky byly geometricky rozděleny tak, aby byl zajištěn
přístup. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí
a Finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Záměr prodeje byl projednán na zasedání
zastupitelstva města dne 28. 02. 2017 a zveřejněn na úřední desce od 10. 03. 2017 do
28. 03. 2017. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat nemovitosti. Zastupitelé
následně přijali usnesení:
Usnesení č. 336/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1871/1
(trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře 459 m2, části
p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada) o výměře 12 m2
a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 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 J. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 90.520,- Kč.
3. ZM ukládá:
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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 = 14 pro
Dále pan Sabo projednal se zastupitelstvem města prodej nemovitosti. Jedná se o prodej části
pozemkové parcely č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov. Na výše uvedeném
pozemku chce žadatel postavit nový rodinný dům typu bungalov. Pozemek byl geometricky
zaměřen tak, aby byl zajištěn přístup na pozemek z komunikace Svobodova a byl oddělen
zelený pás s výsadbou stromů. Žadatel má uzavřenu smlouvu o budoucí kupní smlouvě
a vyřizuje stavební povolení, ale z důvodu získání hypotečního úvěru žádá o prodej pozemku
do svého vlastnictví. Při prodeji pozemku bude zároveň sepsána směnka, která je splatná,
pokud do 5-ti let na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. Záměr prodeje byl
projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodej
doporučují. Záměr prodeje byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 28. 02. 2017
a zveřejněn na úřední desce od 10. 03. 2017. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat nemovitost. Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 337/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 714/3 (orná
půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu O. Č., 407 77 Šluknov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 24.840,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 21. 09. 2021
na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
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 = 14 pro
d) odkup nemovitosti
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání odkup nemovitosti. Majitel nemovitosti
na náměstí si podal žádost na odkup pozemku pod stavbou nemovitosti. Na tento pozemek je
sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě. Dále požádal o odkup části objektu, kde se
nachází sklad, chodba a místnost s WC. Na místě bylo provedeno terénní šetření, kde bylo
určeno, jak velký obslužný pozemek by se kupoval. Dále musí být oddělena stavba skladu tak,
aby šla nemovitost zapsat do katastru nemovitostí. Na pozemkové parcele za nemovitostí
musí být zřízeno věcné břemeno služebnosti, které zajistí přístup vlastníkovi nemovitosti, tak
vlastníkovi sauny na svoje pozemky. Rada města uložila odboru výstavby a životního
prostředí zadat zpracování znaleckého posudku na stavbu, kterou vlastní majitel nemovitosti
a stavební pozemek pod touto stavbou.
Cena stavby činí dle znaleckého posudku 344.241,- Kč. Rada města na svém zasedání dne
05. 09. 2016 projednala znalecký posudek na stavbu a doporučila zastupitelstvu města
odkoupit tuto stavbu za cenu dle znaleckého posudku. Na tomto základě bylo zahájeno
s majitelem jednání a dne 24. 02. 2017 byla na Město Jiříkov doručena nabídka, kde majitel
stavbu nemovitosti prodá za cenu dle znaleckého posudku. Nabídka prodeje byla projednána
v Komisi výstavby a životního prostředí, kde komise doporučila koupit nemovitost za cenu
125.000,- Kč. Finanční výbor doporučil odkup nemovitosti, ale navrhuje jednat o snížení
ceny. Rada města doporučuje zastupitelstvu města odkoupit nemovitost. Následně k tomuto
projednávanému bodu proběhla diskuze:
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Pan starosta – Rada města proto doporučila odkup nemovitosti, aby tam město zřídilo
informační centrum.
Pan Kolompár – V projektu na Náměstí, před lety, bylo informační centrum plánováno?
Pan starosta – Ano, v projektu bylo plánováno, vedle klubu seniorů. V rámci dotace jsme
neuspěli a finanční prostředky na investice v rámci spolupráce s německou stranou jsou
rovněž vyčerpány. Ve výhledu do roku 2024 finanční prostředky na investice nebudou.
Pan Dufek – Zastávka a veřejné wc jsou majetkem města?
Pan starosta – Ano je majetkem města, dále je tam pánské a dámské wc a přístup
k bankomatu.
Pan Dvořák – Jaká je v současné době vytíženost informačního centra v rámci knihovny?
Myslím si, že samostatné infocentrum není v Jiříkově potřeba. Turisté jedou za konkrétním
cílem, který zde můžeme nabídnout. Spíše bych zkvalitnil služby v knihovně u paní
Svobodové.
Pan starosta – Dobře.
Pan Wittgruber – Informační centrum na náměstí v klubu důchodců se řešilo z důvodu, že by
se tam provozovaly nějaké výstavní prostory a provoz by byl placen z těchto peněz. Máme
projekční práce na knihovně, v prvním patře spořitelny, což by bylo také zajímavé tam
infocentrum zřídit. Provoz a mzdové prostředky nás budou stát nemalé peníze, a to každý rok.
Myslím si, že je to drahý přepych na zřízení informačního centra, je to plýtvání a nebudeme
na to mít finanční prostředky.
Pan starosta – Neříkám, že musí být v provozu celou dobu, provozní doba by byla upravená,
hlavně v rámci léta. Samozřejmě je to věc názoru. K využití by toto místo bylo nejlepší.
Pan majitel nemovitosti – Již 25 let usiluji o to, aby se ty dvě části spojili, protože 8m2 patří
městu a část mě. Chtěl jsem, abyste mi těch 8m2 prodali, aby to mělo jednoho majitele. Nyní
to má dva majitele a samo o sobě to nemá možnou existenci, proto jsem chtěl, abyste mi těch
8m2 prodali. Nemohu souhlasit s částkou 125.000,- Kč, které mi nabízíte. Pokud
neodsouhlasíte můj prodej vám, tak bych chtěl, abyste odsouhlasili to, aby se těch 8m 2
prodalo mě.
Pan Havlůj – Můj názor je takový, prodat to majiteli nemovitosti i s pozemkem pod tím
a informační centrum by bylo dobré vyřešit v klubíčku, tam, kde je holičství a nahoře by se
nechala udělat část muzea. Toto všechno by bylo pod jednou obsluhou, pod jedním člověkem
nebo dvěma maximálně.
Mgr. Bc. Šamša – K projednávanému bodu mám vztah, ale chci využít svého práva hlasovat,
protože záležitost se táhne dlouho.
Bc. Farská – Co je pro Vás prioritní?
Majitel nemovitosti – Pro mne by bylo lepší, kdybyste si to ode mne koupili, ale ne za cenu
125.000,- Kč, protože do toho investuji nemalé peníze, a tato cena pro mne není přijatelná.
Pan Dvořák – Jsem pro nižší cenu, jednat o snížení ceny.
Pan Kolompár – Mám připomínku, je nový zákon, kde kupující platí daň, a o toto by se to
městu opět navýšilo.
Ing. Schovancová – Obce jsou osvobozeny.
Pan Horák – Souhlasím s panem majitelem nemovitosti. Informační centra většinou nefungují
celý rok, je to v období mezi dubnem až říjnem. Nechal bych to ve stavu v jakém to je a řešil
to až s novou knihovnou.
Následně dal pan starosta hlasovat o připraveném usnesení ve znění:
„1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitosti, a to stavby občanského vybavení bez
č.p., v k.ú. Jiříkov, od pana P. Š., 407 53 Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku
č. 5 283/070/2016, tj. 344.241,- Kč.
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2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to stavbu občanského vybavení bez č.p.,
v k.ú. Jiříkov, od pana P. Š., 407 53 Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku
č. 5 283/070/2016, tj. 344.241,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti
do vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.“
Vzhledem k tomu, že zastupitelé hlasovali = 2 pro, 8 proti, 4 se zdrželi, usnesení nebylo
přijato.
5. Usnesení z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města
usnesení Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelstvo města k tomuto
bodu přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 338/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 20. 03. 2017.
hlasování = 14 pro
6. Účetní závěrka za účetní období roku 2016
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelstvu města roční účetní závěrku za rok 2016
a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2016. Rada města projednala dne
20. 03. 2017 a doporučila schválit. Finanční výbor také projednal dne 20. 03. 2017
a doporučil schválit. Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 339/2017
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2016, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2016,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2016, příjmy ve výši
71.037.541,92 Kč, výdaje ve výši 68.214.902,10 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
2.822.639,82 Kč, výnosy ve výši 94.454.613,53 Kč, náklady ve výši 109.752.471,72 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním – (mínus) 7.239.388,19 Kč, daň z příjmu
8.058.470,- Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období – (mínus) 15.297.858,19 Kč,
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2016 ve výši 26.141.755,09 Kč,
e) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2016,
f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2016.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2016 se stavem k 31. 12. 2016,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2016 Města Jiříkova ve výši
- 15.297.858,19 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2016, a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2016, a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2016 ve výši
25.587.524,40 Kč (č.p. 799 a č.p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2016 ve výši 16,20 %.
Dluhová služba ovlivněna jednorázovou úhradou úvěru na Zahradu krále Jiříka.
hlasování = 14 pro
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7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotací přijatých v roce 2016
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města vyúčtování dotací přijatých v roce
2016. Rada města projednala dne 20. 03. 2017 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal
dne 20. 03. 2017 a také doporučil schválit. Zastupitelstvo města k tomuto přijalo níže uvedené
usnesení:
Usnesení č. 340/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2016:
Výše dotace

Vratka
nedočerpané
dotace

a) Akt. politika zaměstnanosti
4.538.514,- Kč
0,- Kč
b) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
214.386,- Kč
0,- Kč
c) Podpora sociálních služeb
6.782.300,- Kč
0,- Kč
d) Volby do krajských zastupitelstev
60.000,- Kč 3.281,76 Kč
e) Zdravotní středisko č.p. 730 - snížení ener. náročnosti
27.276,81 Kč
0,- Kč
f) ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení ener. náročnosti
152.403,30 Kč
0,- Kč
g) Chodník ul. Filipovská – I. etapa
3.167.999,99 Kč
0,- Kč
Celkem
14.942.880,10 Kč 3.281,76 Kč
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2016.
3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2016 ve výši 3.281,76 Kč.
hlasování = 14 pro
b) odpis pohledávek č. 1/2017
Dalším bodem, který přednesla paní Ing. Schovancová zastupitelstvu města, byl odpis
pohledávek č. 1/2017. Finanční výbor projednal dne 20. 03. 2017 a doporučil odpis
pohledávek schválit. K tomuto bodu proběhla diskuze:
Pan Havlůj – Soupis pohledávek vůči občanům, jsou tam poměrně vysoké částky, proč jste to
nedali k soudu? Soud než to projedná, vy neztrácíte čas. A teď je tam Energie pod kontrolou.
Ing. Schovancová – Všechny pohledávky jsou aktivní, jejich právo je oslabeno a ne že zaniklo.
Odpis pohledávek znamená, že se pohledávky přemístí z jedné evidence do druhé evidence,
z aktivních pohledávek na podrozvahové účty. Pohledávky jsou aktiva a z účetnictví se
nevyřazují a převádí se na podrozvahové účty. Tyto pohledávky zkreslují aktiva města, tak
proto se musí převést na podrozvahové účty a tam se vedou. Pohledávky nezmizí.
Pan Kolompár – Zajímá mě, zda město nezaspalo v soudním vymáhání. Činili jste tak nebo
ne?
Ing. Schovancová – Ano, činili. Proběhla řádná inventarizace pohledávek a je potřeba splnit
zákon o účetnictví a převést je na podrozvahové účty. Není to, že se pohledávky odepisují
a ruší, bude se s nimi dále pracovat a dále se budou vymáhat.
Pan starosta – Máme exekuční příkazy, který spravuje exekuční správce a vymáhá finanční
prostředky.
Pan Havlůj – Zaráží mě částka 419.000,- Kč. Proč jste přešli pod firmu Energie pod
kontrolou? Co jste ušetřili?
Pan starosta – Rozhodlo to zastupitelstvo města. Byli tady zástupci té firmy. Mysleli jsme si, že
to bude pro město výhodné.
Pan Havlůj – Proč jste posílali takové zálohy?
Pan Kolompár – Chci vědět cenu, kterou vám nabízeli a jestli byla tak lukrativní oproti ČEZu.
Pan starosta – Momentálně Vám neřekneme, jaký byl finanční rozdíl.
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Ing. Bc. Sembdner – U nás to činilo jednu měsíční úhradu zálohy na elektrické energii, to byl
ten rozdíl ceny, oproti předchozímu dodavateli.
Pan Wittgruber – Zaručovali snižování. V začátcích, to bylo pro město velice výhodné. Co se
dělo v průběhu let s tou firmou, to je jiná.
Pan starosta – Každý rok jsme dostávali vyúčtování, akorát poslední rok vyúčtování nepřišlo.
Vždycky nám přišla vratka a tak jsme neměli pochyby, že bychom neměli platit zálohy tak, jak
se platily.
Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 341/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí odpis pohledávek č. 1/2017 ve výši 575.578,- Kč dle
předloženého návrhu.
2. ZM rozhodlo schválit odpis pohledávek č. 1/2017 ve výši 575.578,- Kč dle předloženého
návrhu.
hlasování = 12 pro, 2 proti
c) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města přijetí neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2017. Rada města projednala dne 20. 03. 2017 a doporučila
neinvestiční dotaci přijmout. Finanční výbor projednal dne 20. 03. 2017 a také doporučil výše
uvedenou dotaci přijmout. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 342/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2017 v celkové výši 200.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce, kategorie JPO II a 50.000,- Kč na mzdové
výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce, kategorie JPO
II nebo JPO III, jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017
v celkové výši 200.000,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
hlasování = 14 pro
d) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Dále Ing. Schovancová projednala se zastupitelstvem města přijetí dotace pro Domov
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2017, určenou poskytovatelům sociálních
služeb a Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb. Rada města
projednala dne 20. 03. 2017 a doporučila dotaci přijmout. Finanční výbor také projednal dne
20. 03. 2017 a doporučil výše uvedené přijmout. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali
usnesení:
Usnesení č. 343/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí 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 7.216.300,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na
podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb na rok 2017
v celkové výši 7.216.300,- Kč.
3. ZM schvaluje převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet města. hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
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e) úhrada členského příspěvku - Svaz měst a obcí ČR
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města ke schválení fakturu na úhradu
členského příspěvku na rok 2017 od Svazu měst a obcí ČR. Rada města a Finanční výbor
projednali dne 20. 03. 2017, oba orgány výše uvedené doporučily schválit. Zastupitelé města
přijali k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 344/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR,
5. května 1640/65, Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2017,
ve výši 11.798,60 Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2017 schválit a členský
příspěvek uhradit.
hlasování = 14 pro
f) úhrada příspěvku do Destinačního fondu
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelstvu města ke schválení fakturu na úhradu
příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“, na rok 2017, od Českého Švýcarska
o.p.s., Krásná Lípa. Rada města a Finanční výbor projednali dne 20. 03. 2017, oba orgány
výše uvedené doporučily schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 345/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí 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 2017, ve výši 16.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2017 schválit a příspěvek uhradit.
hlasování = 14 pro
g) úhrada členského příspěvku - Dobrovolný svazek obcí SEVER
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města ke schválení účtovací dopis na úhradu
členského příspěvku, na rok 2017, od Dobrovolného svazku obcí SEVER. Rada města
a Finanční výbor projednali dne 20. 03. 2017, oba orgány výše uvedené doporučily schválit.
Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 346/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER, 407 81 Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku, na rok 2017,
ve výši 18.820,- Kč.
2. ZM rozhodlo tento účtovací dopis na poskytnutí příspěvku schválit a členský příspěvek
uhradit.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
h) účtovací dopis - Dobrovolný svazek obcí SEVER
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelstvu města ke schválení a uhrazení účtovací
dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER, na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč. Rada města a Finanční výbor projednali dne 20. 03. 2017
a oba orgány výše uvedené doporučily schválit. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 347/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER, 407 81 Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na poskytnutí podílu na zajištění
nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření
pro Svazek obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč.
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2. ZM rozhodlo schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč.
3. ZM rozhodlo uhradit podíl na zajištění nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti
o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč,
z přijatého úvěru na balík investic.
4. ZM ukládá: starostovi města - zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši
12.100,- Kč.
hlasování = 14 pro
i) účtovací dopis - Dobrovolný svazek obcí SEVER
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města ke schválení účtovací dopis
Dobrovolného svazku obcí SEVER, na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných dokladů,
zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí
SEVER“, ve výši 56.466,- Kč. Rada města a Finanční výbor projednali dne 20. 03. 2017, oba
orgány výše uvedené doporučily schválit. Zastupitelstvo města následně přijalo uvedené
usnesení:
Usnesení č. 348/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER, 407 81 Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 56.466,- Kč.
2. ZM rozhodlo schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 56.466,- Kč.
3. ZM rozhodlo uhradit podíl na zajištění nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti
o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, ve výši 56.466,- Kč,
z přijatého úvěru na balík investic.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
j) dotace SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
Dalším bodem, který paní Ing. Schovancová projednala se zastupitelstvem města, byla žádost
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného
předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou, o poskytnutí dotace, v celkové výši 75.000,- Kč, na
rozvoj činnosti sportovního klubu, účast dětí na soutěžích a dopravu na tyto soutěže,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. Rada města projednala dne 20. 03. 2017 a doporučila
schválit dotaci ve výši 50.000,- Kč. Finanční výbor projednal dne 20. 03. 2017 a také
doporučil schválit dotaci ve výši 50.000,- Kč. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 349/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53
Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou, o poskytnutí
dotace, v celkové výši 75.000,- Kč, na rozvoj činnosti sportovního klubu, účast dětí na
soutěžích a dopravu na tyto soutěže, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou, ve výši 50.000,- Kč, na
rozvoj činnosti sportovního klubu, účast dětí na soutěžích a dopravu na tyto soutěže,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2017
uzavírané mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2017 mezi Městem
Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
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5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 2/2017 mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
k) dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelům města žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný
spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím
Chlumem, o poskytnutí dotace, v celkové výši 80.000,- Kč, na XI. ročník mezinárodního
festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro
umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. Rada města projednala dne 20. 03. 2017
a doporučila schválit dotaci ve výši 50.000,- Kč. Finanční výbor projednal dne 20. 03. 2017
a také doporučil schválit dotaci ve výši 50.000,- Kč. Zastupitelstvo města k tomuto bodu
přijalo usnesení:
Usnesení č. 350/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem,
o poskytnutí dotace, v celkové výši 80.000,- Kč, na XI. ročník mezinárodního festivalu
varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, v celkové výši
50.000,- Kč, na XI. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny
pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2017
uzavírané mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2017 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. 3/2017 mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
hlasování = 14 pro
l) rozšíření použití přijatého úvěru na balík investic
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelstvu města návrh na rozšíření použití
přijatého úvěru na balík investic. Rada města projednala dne 20. 03. 2017 a doporučila doplnit
čerpání úvěru. Finanční výbor projednal na únorovém zasedání a návrh zastupitele p. Havlůje
vzal na vědomí dne 20. 03. 2017.
Pan Havlůj – Co přinese městu úhrada protipovodňových opatření pro rok 2017 ve výši
3.600.000,- Kč?
Pan starosta – Je to v rámci akce, která by měla zabezpečit digitální povodňový plán, hlásiče
v rámci města (rozhlas), hladinové hlásiče výšky vody. Tak je zpočítaný projekt.
Pan Kolompár – Bude muset být někdo určený na údržbu čidla?
Pan starosta – Ty budou ve spolupráci s Povodím Ohře.
Pan Pernica – Zbylo 6.500.000,- Kč z úvěru, musíme je utrácet? Čeká nás úvěr na výstavbu
Domova pro seniory a pokud nám zůstane nevyčerpaných 6.500.000,- Kč, tak o to bude menší
dluh. Jde o to, abychom se zbytečně nezadlužovali.
Pan starosta – Jsou tam malé úroky, ale samozřejmě máte pravdu.
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Pan Witgruber – Město má dost vzatých úvěrů. Šest milionů je a není nic v celkovém
množství, ale i přes to, je to dost. Měli bychom zamýšlet kolik budeme utrácet a utrácet jenom
to, na co dostaneme dotace a co hoří.
Ing. Schovancová objasnila počet úvěrů a částky, které město bude splácet.
Ing. Bc. Sembdner – Organizace je v situaci kdy hradí mezi 600.000,- Kč – 1.000.000,- Kč za
opravy, údržbu a nájemné. Organizace by měla být schopna se spolupodílet na úhradě úvěru.
Pan Wittgruber – Naskytne se třeba dotace na tělocvičnu základní školy a budeme potom na
hranici, zda-li vzít nebo nevzít, proto mluvíme o té opatrnosti.
Pan starosta – Nezpochybňuji to. Z evropské unie se neustále snižuje částka, která se poskytuje
na dotace. Když už máme něco vyjednáno, tak to pojďme využít. Dotační tituly hledáme
neustále. Nejdříve hledáme dotační tituly, abychom mohli peníze využít pro dotaci a pak je
vrátit zpátky do rozpočtu.
Po diskuzi zastupitelé města přijali následující usnesení:
Usnesení č. 351/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh RM a FV na doplnění čerpání úvěru
č. 10456816/LCD ze dne 05. 05. 2016, o níže uvedené akce:
- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových
jednotek za cenu 2.000.000,- Kč,
- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč,
- výstavba domova důchodců - projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu
1.200.000,- Kč,
- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč,
- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy
(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh zastupitele pana Havlůje na další čerpání úvěru
na balík investic, a to:
a) Technické služby Města Jiříkova – vybavení technikou,
smyk. nakladač typ UNC
starší
250.000,- Kč
skl. valník za traktor
nový do
150.000,- Kč
Avie kontejnerová
starší do
250.000,- Kč
kontejnerová nástavba 2 ks
nové do
200.000,- Kč
vibrační deska
starší do
60.000,- Kč
drobná mechanizace
50.000,- Kč
mezisoučet
960.000,- Kč
ústřední topení v budově DP
250.000,- Kč
CELKEM
1.210.000,- Kč
b) Knihovna, informační centrum,
c) Opravu hasičské zbrojnice a opravu cisterny lze financovat z Fondů EÚ (dle informací
z internetu v 11. týdnu tohoto roku).
3. ZM projednalo a bere na vědomí informaci starosty města o změně termínu financování
akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, a to až do 30. 09. 2018.
4. ZM rozhodlo o možnosti dalšího čerpání přijatého úvěru č. 10456816/LCD, ze dne
05. 05. 2016, o níže uvedené akce:
- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových
jednotek za cenu 2.000.000,- Kč,
- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč,
- výstavba domova důchodců - projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu
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1.200.000,- Kč,
- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč,
- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy
(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč.
5. ZM ukládá: starostovi města - jednat s Českou spořitelnou, a.s. o možnosti doplnění
použití přijatého úvěru č. 10456816/LCD, ze dne 05. 05. 2016, o níže uvedené akce:
- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových
jednotek za cenu 2.000.000,- Kč,
- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč,
- výstavba domova důchodců – projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu
1.200.000,- Kč,
- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč,
- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy
(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč.
6. ZM ukládá: starostovi města - jednat s Českou spořitelnou, a.s. o možnosti prodloužení
možnosti čerpání přijatého úvěru č. 10456816/LCD, ze dne 05. 05. 2016, a to do
31. 12. 2018 a termín první splátky jistiny posunout na leden 2019.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
m) rozpočtové opatření č. 3/2017 Města Jiříkova
Paní Ing. Schovancová projednala se zastupiteli města rozpočtové opatření č. 3/2017.
Finanční výbor projednal dne 20. 03. 2017 a doporučil rozpočtové opatření schválit. K tomuto
bodu zastupitelstvo města přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 352/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 3/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje. hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
8. Usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Bc. Jiří Semerád předložil zastupitelstvu města Usnesení
z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova a Plán činnosti Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova na rok 2017. Zastupitelé města přijali níže uvedené
usnesení:
Usnesení č. 353/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 15. 03. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, na
rok 2017, dle přiloženého návrhu.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
9. Různé
a) žádost o dotaci
Pan starosta přednesl zastupitelům města, že na 16. zasedání zastupitelstva města přijali
usnesení č. 329/2017, o pokračování v přípravě podkladů pro stavbu „Domova se zvláštním
režimem – sociální služby Jiříkov“ potřebných k podání žádosti o dotaci. Na základě
připravovaných podkladů, pro podání žádosti, je potřeba konkrétně schválit podání žádosti
o dotaci v zastupitelstvu města.
Mgr. Mágr – Seznámil zastupitele města s vyčleněnými částkami peněz MPSV, pro výstavbu
domovů pro seniory a pro výstavbu domovů se zvláštním režimem. Dále je informoval
o etapovém financování výstavby „Domova se zvláštním režimem Jiříkov“ a výší dotace od
MPSV, která při získání dotace bude činit 75% nákladů a spoluúčast města bude činit
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zbývajících 25% nákladů. Na závěr je seznámil s harmonogramem výstavby „Domova se
zvláštním režimem Jiříkov“, a to provedením výběrového řízení v roce 2017, zahájením
stavby v roce 2018 a ukončením stavby v roce 2020. Dále připomněl, že uvedený
harmonogram je možné realizovat za podmínky, pokud město obdrží požadovanou dotaci.
Ing. Bc. Sembdner – Požádal zastupitele o podporu ve věci výstavby domova se zvláštním
režimem a dále konstatoval, že u Ústeckém kraji, a to v oblasti veřejné sféry je Město Jiříkov
nejlépe připravené.
Pan Havlůj – Termín na výstavbu je krátký. Tradičním způsobem to za 2,5 roku nepostavíte.
- Žádá se o projekt pro stavební řízení ve výši 1.200.000,- Kč, po té se bude žádat znova na
prováděcí projekt ve výši 1.200.000,- Kč. Navrhuji udělat výběrové řízení na další projekt.
Výběrovým řízením by se stlačila cena směrem dolů.
- Je na zvážení stavět domov seniorů pro 100 klientů, když klientů z Jiříkova je 10,
z Varnsdorfu, Rumburku a okolí 40, Liberec a ostatní 46 klientů, počet zaměstnanců je 80
z toho jiříkovských 40.
Pan Dufek – Nejsem odborníkem, ale pokud se s firmou dojedná termín, tak je to závazné,
firma to v dohodnutém čase musí postavit, jinak bude penalizována.
Zastupitelstvo města po diskuzi přijalo usnesení:
Usnesení č. 354/2017
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci, do Programu 013 310 (MPSV) Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, na projekt „Domov se zvláštním
režimem Jiříkov“ s výší celkových způsobilých výdajů 177.421.947,50 Kč. Vlastní zdroje, ve
výši 25 %, které činí 44.355.487,- Kč, bude Město Jiříkov financovat prostřednictvím
bankovního úvěru.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
b) informace o činnosti rady města
Dále pan starosta přednesl zastupitelstvu města informace o činnosti rady města. K tomuto
bodu zastupitelé přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 355/2017
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 = 14 pro
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Dvořák – Mají Redemptoristé nějaké plány do budoucna s domovem důchodců?
Pan starosta – Je to majetek církve a vlastně pouze jejich věc.
Pan Kolompár – Ohledně klientů v domově důchodců. Zda-li se dá nějakým způsobem
přilákat klienty z okolních měst, abychom tam neměli 46 cizích klientů ze vzdálených měst,
jako je například Liberec. Vznikají nám tím náklady.
Pan starosta – Dneska nemáte přechodné bydliště a lidé tak mohou fyzicky bydlet v Jiříkově
a tím pádem se dostanou do našeho domova důchodců a mohou mít adresu trvalého bydliště
z Liberce.
Pan Wittgruber – Domov se 60 lůžkami není ufinancovatelný, je to ztrátové, a proto se řeklo
100 klientů, aby to bylo ekonomicky vyrovnané. 100 klientů v Jiříkově nemáme, tak je jedno
kdo to doplní z jiných měst, hlavně, že to bude soběstačné.
Pan starosta – Do loňského roku jsme nedali žádné finanční prostředky na provoz Domova
„Srdce v dlaních – sociální služby Jiříkov“. Byl samofinancovatelný.
Pan Havlůj – Požaduji, aby se u výběrových řízení neupřednostňovala nejnižší cena.
V podmínkách výběrových řízení upřednostnit regionální a místní firmy.
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- Žádám kontrolní výbor o provedení kontroly využití osobních vozidel města a porovnání
záznamů v knize jízd s GPS a vypracovat směrnici o používání a využívání osobních vozidel
Města Jiříkov, pracovníky města a Městského úřadu.
- Usnesení rady města č. 1039/2017, jednalo se o vytěžení lesa v majetku města firmou LESY
ČR. Bylo zpracováno výběrové řízení nebo byla uskutečněna poptávka u jiných firem
zabývajících se těžbou? Cena dřevní hmoty?
Pan Sabo – Ano udělalo se nabídkové řízení, oslovili jsme místní firmy. Z místních firem dal
nabídku pouze UNILES, ostatní se omlouvali, že z kapacitních důvodů zakázku nemohou
zajistit.
Pan Havlůj – Existuje zákon č. 340/2015, je to zákon o registru smluv. Ukládá Město Jiříkov
smlouvy do tohoto registru?
Pan Sabo – My, jako obec 1. stupně do tohoto nespadáme. Spadají tam obce 3. stupně, obce
s rozšířenou působností. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek musíme zveřejňovat na
našem profilu zadavatele smlouvy nad 500.000,- Kč bez DPH.
Pan Havlůj – Dle organizačního řádu se technické služby v Jiříkově zřizovat nebudou?
Pan starosta – Momentálně se zřizovat nebudou.
Pan Wittgruber – Lidé naplňují do zelených pytlů na tříděný odpad listí. Městská policie by se
měla na toto podívat.
- Dořešit parkování na komunikaci.
- Beseda je uklizená a vyčištěná částečně, městu to prospělo a ptám se, co bude dál?
Pan starosta – Není hotovo, termín je do května 2017. Drcená směs se naveze zpátky, zarovná
do roviny a následně na to přijde ornice.
Pan Wittgruber – Byl tady soudní znalec na plot u budovy mateřské školy na ulici Filipovská.
Plot vůbec neodpovídá normám. A proto, pokud máme s některou firmou problém, kdy
nedělají kvalitně, tak bychom si toto mohli nějakým způsobem ošetřit a vyvarovat se těchto
firem, třeba nějakým registrem, a tyto firmy bychom měli z výběrového řízení vyloučit,
samozřejmě podle toho co nám zákon dovoluje.
Pan Wittgruber – Jak to vypadá se sloučením knihovny ve Filipově a v Jiříkově?
Pan starosta – Pracuje se na tom.
Pan Dvořák – K zimní údržbě, udělalo město nějaké kroky k vypovězení této smlouvy?
Pan starosta – 31. 03. 2017 končí zimní období.
Pan Dvořák – Zahrnul bych do smlouvy použití GPSky při zimní údržbě.
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 17. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:22 hodin.

V Jiříkově dne 05. 04. 2017
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
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 28. března 2017
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) kupní smlouva na prodej stavby „Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“
b) záměr prodeje nemovitosti
c) prodej nemovitostí
d) odkup nemovitosti
5. Usnesení z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Účetní závěrka za účetní období roku 2016
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotací přijatých v roce 2016
b) odpis pohledávek č. 1/2017
c) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
d) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
e) úhrada členského příspěvku - Svaz měst a obcí ČR
f) úhrada příspěvku do Destinačního fondu
g) úhrada členského příspěvku - Dobrovolný svazek obcí SEVER
h) účtovací dopis - Dobrovolný svazek obcí SEVER
i) účtovací dopis - Dobrovolný svazek obcí SEVER
j) dotace SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov
k) dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov
l) rozšíření použití přijatého úvěru na balík investic
m) rozpočtové opatření č. 3/2017 Města Jiříkova
8. Usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
9. Různé
a) žádost o dotaci
b) informace o činnosti rady města
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
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Usnesení č. 333/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 334/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby
„Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“ uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. Teplice.
2. ZM rozhodlo uzavřít Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby „Jiříkov,
Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou
společností a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za kupní cenu ve výši
1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že Město Jiříkov je akcionářem
Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a prodej této stavby kanalizace byl předem
dohodnut se Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice, při získání stavby kanalizace
do majetku Města Jiříkov od firmy JST, s.r.o. Jiříkov, za cenu 1,- Kč, aby následně stavba
byla převedena do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Kupní smlouvu č. CES 184/2017 na prodej stavby
„Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou
vodárenskou společností a.s. Teplice se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za kupní
cenu ve výši 1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že Město Jiříkov je
akcionářem Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice a prodej této stavby kanalizace
byl předem dohodnut se Severočeskou vodárenskou společností a.s. Teplice, při získání
stavby kanalizace do majetku Města Jiříkov od firmy JST, s.r.o. Jiříkov, za cenu 1,- Kč, aby
následně stavba byla převedena do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
Usnesení č. 335/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2, dle GOP č. 255-22/2017 v k.ú. Filipov
u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5205/1 (ostatní plocha) o výměře 101 m2, dle GOP č. 255-22/2017 v k.ú. Filipov
u Jiříkova, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 336/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1871/1
(trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře 459 m2, části
p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada) o výměře 12 m2
a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 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 J. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 90.520,- 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. 337/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
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2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 714/3 (orná
půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu O. Č., 407 77 Šluknov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 24.840,- Kč, kde kupující zároveň
podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 21. 09. 2021
na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
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. 338/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 20. 03. 2017.
Usnesení č. 339/2017
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2016, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2016,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2016, příjmy ve výši
71.037.541,92 Kč, výdaje ve výši 68.214.902,10 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
2.822.639,82 Kč, výnosy ve výši 94.454.613,53 Kč, náklady ve výši 109.752.471,72 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním – (mínus) 7.239.388,19 Kč, daň z příjmu
8.058.470,- Kč, výsledek hospodaření běžného účetního období – (mínus) 15.297.858,19 Kč,
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2016 ve výši 26.141.755,09 Kč,
e) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2016,
f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2016.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2016 se stavem k 31. 12. 2016,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2016 Města Jiříkova ve výši
- 15.297.858,19 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2016, a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2016, a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2016 ve výši
25.587.524,40 Kč (č.p. 799 a č.p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2016 ve výši 16,20 %.
Dluhová služba ovlivněna jednorázovou úhradou úvěru na Zahradu krále Jiříka.
Usnesení č. 340/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2016:
Výše dotace

a) Akt. politika zaměstnanosti
b) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
c) Podpora sociálních služeb
d) Volby do krajských zastupitelstev

4.538.514,- Kč
214.386,- Kč
6.782.300,- Kč
60.000,- Kč

Vratka
nedočerpané
dotace

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
3.281,76 Kč
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e) Zdravotní středisko č.p. 730 - snížení ener. náročnosti
27.276,81 Kč
0,- Kč
f) ZŠ Jiříkov, č.p. 680 a 740? snížení ener. náročnosti
152.403,30 Kč
0,- Kč
g) Chodník ul. Filipovská – I. etapa
3.167.999,99 Kč
0,- Kč
Celkem
14.942.880,10 Kč 3.281,76 Kč
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2016.
3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2016 ve výši 3.281,76 Kč.
Usnesení č. 341/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí odpis pohledávek č. 1/2017 ve výši 575.578,- Kč dle
předloženého návrhu.
2. ZM rozhodlo schválit odpis pohledávek č. 1/2017 ve výši 575.578,- Kč dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 342/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2017 v celkové výši 200.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na
zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce, kategorie JPO II a 50.000,- Kč na mzdové
výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce, kategorie JPO
II nebo JPO III, jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017
v celkové výši 200.000,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
Usnesení č. 343/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí 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 7.216.300,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na
podporu poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb na rok 2017
v celkové výši 7.216.300,- Kč.
3. ZM schvaluje převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet města.
Usnesení č. 344/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR,
5. května 1640/65, Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2017,
ve výši 11.798,60 Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2017 schválit a členský
příspěvek uhradit.
Usnesení č. 345/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí 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 2017, ve výši 16.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2017 schválit a příspěvek uhradit.
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Usnesení č. 346/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER, 407 81 Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku, na rok 2017,
ve výši 18.820,- Kč.
2. ZM rozhodlo tento účtovací dopis na poskytnutí příspěvku schválit a členský příspěvek
uhradit.
Usnesení č. 347/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER, 407 81 Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na poskytnutí podílu na zajištění
nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření
pro Svazek obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč.
3. ZM rozhodlo uhradit podíl na zajištění nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti
o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, ve výši 12.100,- Kč,
z přijatého úvěru na balík investic.
4. ZM ukládá: starostovi města - zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši
12.100,- Kč.
Usnesení č. 348/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER, 407 81 Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 56.466,- Kč.
2. ZM rozhodlo schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na zajištění nezbytných
dokladů, zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek
obcí SEVER“, ve výši 56.466,- Kč.
3. ZM rozhodlo uhradit podíl na zajištění nezbytných dokladů, zpracování a podání žádosti
o dotaci na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, ve výši 56.466,- Kč,
z přijatého úvěru na balík investic.
Usnesení č. 349/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53
Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou, o poskytnutí
dotace, v celkové výši 75.000,- Kč, na rozvoj činnosti sportovního klubu, účast dětí na
soutěžích a dopravu na tyto soutěže, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou, ve výši 50.000,- Kč, na
rozvoj činnosti sportovního klubu, účast dětí na soutěžích a dopravu na tyto soutěže,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2017
uzavírané mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedou Bc. Kateřinou Mrázkovou.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2017 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. 2/2017 mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752.
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Usnesení č. 350/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem,
o poskytnutí dotace, v celkové výši 80.000,- Kč, na XI. ročník mezinárodního festivalu
varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, v celkové výši
50.000,- Kč, na XI. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny
pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2017
uzavírané mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2017 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. 3/2017 mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
Usnesení č. 351/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh RM a FV na doplnění čerpání úvěru
č. 10456816/LCD ze dne 05. 05. 2016, o níže uvedené akce:
- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových
jednotek za cenu 2.000.000,- Kč,
- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč,
- výstavba domova důchodců - projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu
1.200.000,- Kč,
- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč,
- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy
(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh zastupitele pana Havlůje na další čerpání úvěru
na balík investic, a to:
a) Technické služby Města Jiříkova – vybavení technikou,
smyk. nakladač typ UNC
starší
250.000,- Kč
skl. valník za traktor
nový do
150.000,- Kč
Avie kontejnerová
starší do
250.000,- Kč
kontejnerová nástavba 2 ks
nové do
200.000,- Kč
vibrační deska
starší do
60.000,- Kč
drobná mechanizace
50.000,- Kč
mezisoučet
960.000,- Kč
ústřední topení v budově DP
250.000,- Kč
CELKEM
1.210.000,- Kč
b) Knihovna, informační centrum,
c) Opravu hasičské zbrojnice a opravu cisterny lze financovat z Fondů EÚ (dle informací
z internetu v 11. týdnu tohoto roku).
3. ZM projednalo a bere na vědomí informaci starosty města o změně termínu financování
akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“, a to až do 30. 09. 2018.
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4. ZM rozhodlo o možnosti dalšího čerpání přijatého úvěru č. 10456816/LCD, ze dne
05. 05. 2016, o níže uvedené akce:
- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových
jednotek za cenu 2.000.000,- Kč,
- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč,
- výstavba domova důchodců - projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu
1.200.000,- Kč,
- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč,
- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy
(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč.
5. ZM ukládá: starostovi města - jednat s Českou spořitelnou, a.s. o možnosti doplnění
použití přijatého úvěru č. 10456816/LCD, ze dne 05. 05. 2016, o níže uvedené akce:
- rekonstrukce bytů Čapkova č.p. 678, ze dvou bytových jednotek vznik tří bytových
jednotek za cenu 2.000.000,- Kč,
- výstavba chodníku ul. Březinova za cenu 900.000,- Kč,
- výstavba domova důchodců – projektová dokumentace pro stavební povolení za cenu
1.200.000,- Kč,
- oprava komunikací za cenu 1.300.000,- Kč,
- rekonstrukce tělocvičny základní školy (výměna oken) a rekonstrukce základní školy
(výměna topení na obou budovách) za cenu 1.100.000,- Kč.
6. ZM ukládá: starostovi města - jednat s Českou spořitelnou, a.s. o možnosti prodloužení
možnosti čerpání přijatého úvěru č. 10456816/LCD, ze dne 05. 05. 2016, a to do
31. 12. 2018 a termín první splátky jistiny posunout na leden 2019.
Usnesení č. 352/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 3/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 353/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 15. 03. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, na
rok 2017, dle přiloženého návrhu.
Usnesení č. 354/2017
ZM rozhodlo podat žádost o dotaci, do Programu 013 310 (MPSV) Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020, na projekt „Domov se zvláštním
režimem Jiříkov“ s výší celkových způsobilých výdajů 177.421.947,50 Kč. Vlastní zdroje, ve
výši 25 %, které činí 44.355.487,- Kč, bude Město Jiříkov financovat prostřednictvím
bankovního úvěru.
Usnesení č. 355/2017
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.
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Ověřovatelé usnesení:
.……………………………..
p. Petr Dufek

……………………………..
p. Petr Wittgruber

V Jiříkově dne 05. 04. 2017
Zapsala: paní Šárka Fojtová
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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