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 19. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 29. srpna 2017
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Ing. Roland Hase

……………………….…….
p. Miroslav Horák

Zasedání se zúčastnilo 13 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 19. 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 Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 13 pro
člen: Pan Ing. Jindřich Jurajda
hlasování = 13 pro
člen: Pan Jan Dvořák
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Roland Hase
a pan Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 19. 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 z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 15. ZM: usn. č. 283/2016 – trvá (Smlouva odeslána firmě EWM.
Dle sdělení zástupců firmy EWM nedostali souhlas banky se směnou nemovitostí. Bude znovu
jednáno s firmou o narovnání vlastnictví pozemků koupí a prodejem pozemků.), 17. ZM:
usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena.), 18. ZM: usn. č. 357/2017 – splněno,
usn. č. 358/2017 – splněno, usn. č. 359/2017 – splněno, usn. č. 360/2017 – trvá (Smlouva
vypracována a zaslána kupujícím k podpisu.), usn. č. 361/2017 – splněno, usn. č. 362/2017 –
splněno, usn. č. 371/2017 – splněno, usn. č. 372/2017 – trvá (Bude dáno do rozpočtu města
na rok 2018.)
Finanční záležitosti: 18. ZM: usn. č. 363/2017 - splněno, usn. č. 364/2017 - splněno,
usn. č. 365/2017 - splněno, usn. č. 366/2017 - splněno, usn. č. 367/2017 – splněno,
usn. č. 368/2017 - splněno, usn. č. 369/2017 - splněno, usn. č. 370/2017 – splněno
Různé: 18. ZM: usn. č. 373/2017 – splněno, usn. č. 374/2017 – splněno, usn. č. 375/2017 –
splněno, usn. č. 376/2017 – splněno, usn. č. 378/2017 - splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 379/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo předložil zastupitelstvu
města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví
Města Jiříkova. Žadatel podal žádost o koupi části pozemkové parcely č.160/1 o výměře
cca 30 m2. Jedná se o část pozemku za domem, na kterém se nachází část přístavby k domu.
Finanční výbor a Komise výstavby a životního prostředí zadání podkladů doporučují schválit.
Rada města doporučuje schválit zadání zpracování podkladů. Zastupitelé přijali usnesení:
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Usnesení č. 380/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 160/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 160/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro
Dále pan Sabo projednal se zastupiteli města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Vlastníci pozemku podali žádost o koupi
p.p.č. 498/4 a p.p.č. 6654. Jedná se o pozemky za nově vybudovaným chodníkem směrem do
areálu prodejny. Zároveň bude jednáno o odkup částí pozemků ve vlastnictví žadatelů, na
kterých se nachází křížek a část chodníku. Finanční výbor a Komise výstavby a životního
prostředí zadání podkladů doporučují schválit. Rada města taktéž doporučuje schválit zadání
zpracování podkladů.
Pan Wittgruber – Upozorňuji na zkulturnění plotu majitelů, který je v centru města.
Pan starosta – Majitelé tam chtějí udělat parkovací plochy, zjistíme jaký bude záměr, zdali plot
budou jen posouvat nebo odstraňovat.
Pan Dvořák – Budou se dát řešit parkovací plochy vzhledem k tomu přechodu?
Pan starosta – Musí být zpracována studie, pokud tam chtějí mít parkoviště a samozřejmě
stavební povolení.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 381/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 498/4
(zahrada) a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 498/4
(zahrada) a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Žadatelé podali žádost o odkup části
p.p.č. 1753/1 o výměře cca 1000 m2 na stavbu rodinného domu. Jedná se o pozemek v Karlově
ulici, který je určen dle územního plánu na stavbu rodinného domu. Finanční výbor a Komise
výstavby a životního prostředí zadání podkladů doporučují schválit. Rada města doporučuje
schválit zadání zpracování podkladů. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení:
Usnesení č. 382/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro
Dále pan Sabo předložil zastupitelům města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Firma Czech Holding Production s.r.o.,
podala žádost na odkup p.p.č. 2702. Jedná se o pozemek v Pražské ulici navazující na areál
firmy. Před prodejem musí být pozemek vytýčen a oddělena část, která zasahuje
do komunikace. Finanční výbor a Komise výstavby a životního prostředí zadání podkladů
doporučují schválit. Rada města doporučuje schválit zadání zpracování podkladů.
Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
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Usnesení č. 383/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 2702
(zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 2702
(zahrada) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro
b) záměr prodeje nemovitostí
Dalším bodem, který pan Sabo přednesl zastupitelstvu města, byl záměr prodeje nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej p.p.č. 6127/1, 6127/3 a 6126 v k.ú. Jiříkov,
o celkové výměře 6600 m2, které se nachází v lesích vpravo od Šluknovské ulice. Pozemky
slouží jako přístupové cesty k lesním pozemkům, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. Lesy
ČR, s.p., již o tyto pozemky projevily zájem, ale ke směně pozemků nedošlo. Zastupitelstvo
města Jiříkova na svém zasedání dne 28. 02. 2017 schválilo záměr prodeje výše uvedených
pozemků, za cenu 120,- Kč/m2 (celkem 792.000,- Kč). Dne 06. 04. 2017 došel na Město Jiříkov
znalecký posudek č. 3988-015/2017, který nechaly vypracovat Lesy ČR, s.p. Výsledná cena
prodávaných pozemků, dle tohoto znaleckého posudku, činí 363.000,- Kč. Lesy ČR, s.p. žádají
o prodej pozemků za tuto cenu, protože mohou nakupovat nemovitosti maximálně do výše ceny
v čase a místě obvyklé. Komise výstavby a životního prostředí doporučuje snížení ceny dle
znaleckého posudku a záměr prodeje doporučuje. Rada města záměr prodeje doporučuje.
Pan starosta dal nejdříve hlasovat o bodu 1., 2. z usnesení č. 384/2017 a následně zastupitelé
přijali usnesení:
Usnesení č. 384/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6126
(ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2
a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého
posudku č. 3988-015/2017.
2. ZM revokuje usnesení č. 312/2017 z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, konaného
dne 28. 02. 2017, v plném znění.
hlasování = 13 pro
Dále dal pan starosta hlasovat o samotném bodu 3. z usnesení č. 384/2017.
3. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře
1275 m2 a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle
znaleckého posudku č. 3988-015/2017.
hlasování 13 pro
Pan Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova. Jedná se o prodej části p.p.č. 2758/2 o výměře cca 350 m2. Na prodej pozemku bude
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby vybudování stavby „Smíšená stezka pro
pěší a cyklisty – Rumburská – I.etapa“. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby
a životního prostředí, Finančním výboru a oba orgány záměr prodeje doporučují. Rada města
záměr prodeje doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 385/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, 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. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování 13 pro
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Dále pan Sabo předložil zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova. Jedná se o prodej p.p.č. 4964 o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova. Komise
výstavby a životního prostředí spolu s Finančním výborem záměr prodeje doporučují. Rada
města záměr prodeje doporučuje. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 386/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964
(trvalý travní porost) o výměře 126 m2 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
p.p.č. 4964 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování 13 pro
Pan Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova. Jedná se o prodej p.p.č. 6551/36 o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov. Tento pozemek vznikl
při regulaci potoka. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí,
Finančním výboru a oba orgány záměr prodeje doporučují. Rada města záměr prodeje
doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 387/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36
(ostatní plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, 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
p.p.č. 6551/36 (ostatní plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování 13 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova. Jedná se o část p.p.č. 100/2 v k.ú. Jiříkov, za účelem zahrady u domu. Komise
výstavby a životního prostředí spolu s Finančním výborem záměr prodeje doporučují. Rada
města záměr prodeje doporučuje. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 388/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 100/2 (zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, 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. 100/2 (zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, za cenu dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování 13 pro
c) prodej nemovitostí
Dalším bodem, který předložil pan Sabo k projednání zastupitelům města, byl prodej
nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej p.p.č. 3916/4, 5949/6, 5949/7,
5954/3, 3031/5, 3031/6, 3032/2, 3177/4, 4809/3, 5944/71, 5944/72, 5948/2, 5948/3, 5948/4,
5949/4, 5949/5, 3598/3, 3699/5, 3700/3, 5949/8, 5951/2, 5952/2, 5953/4 vše v k.ú. Jiříkov,
o celkové výměře 892 m2. Z důvodu zajištění provozní činnosti při správě vodního toku má
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, zájem o odkoupení pozemků,
které tvoří koryto vodního toku a jsou ve vlastnictví Města Jiříkova. Záměr prodeje byl
projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodej
doporučují. Záměr prodeje nemovitostí byl schválen v ZM dne 30. 05. 2017 a vyvěšen na úřední
desce od 15. 06. 2017. Rada města prodej doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
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Usnesení č. 389/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4 (vodní
plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní
plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní
plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2 (vodní
plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní
plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní
plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní
plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní
plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní
plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní
plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní
plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní
plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku č.5684-05-7B/17.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4 (vodní
plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní
plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní
plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2 (vodní
plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní
plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní
plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní
plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní
plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní
plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní
plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní
plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní
plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, Povodí Ohře,
státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku
č.5684-05-7B/17, tj. celkem 20.350,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování 13 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná
se o prodej části p.p.č. 577/1 o výměře 508 m2, části p.p.č. 5819 o výměře 31 m2
vše v k.ú. Jiříkov. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí,
Finančním výboru a oba orgány prodej doporučují. Záměr prodeje nemovitostí byl schválen
v ZM dne 30. 05. 2017 a vyvěšen na úřední desce od 15. 06. 2017. Rada města prodej
doporučuje. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 390/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 508 m2 a části p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č.1498-3/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
R. a J. P., 408 01 Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 67.480,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 508 m2 a část p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
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dle GOP č.1498-3/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
R. a J. P., 408 01 Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 67.480,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování 13 pro
Dále pan Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
Jedná se o prodej části p.p.č. 577/1 o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov. Záměr prodeje byl projednán
v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodej doporučují.
Záměr prodeje nemovitosti byl schválen v ZM dne 30. 05. 2017 a vyvěšen na úřední desce od
15. 06. 2017. Rada města prodej doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 391/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům M. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 8.680,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům M. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 8.680,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování 13 pro
d) směna nemovitostí
Pan Sabo předložil zastupitelstvu města směnu nemovitostí, kde Město Jiříkov a žadatelé
jednají o majetkovém vypořádání pozemků u stavby čističky odpadních vod v Dolním Jiříkově.
Jedná se o p.p.č. 6626 o výměře 22 m2, která je v majetku žadatelů, za část p.p.č. 6070, která je
v majetku Města Jiříkova. Zadání GOP bylo schváleno ZM dne 01. 11. 2016. Záměr směny
pozemků byl schválen na ZM dne 10. 05. 2017 a zveřejněn na úřední desce od 15. 06. 2017.
Rada města směnu pozemků doporučuje. Následně zastupitelé města k tomuto bodu přijali
usnesení:
Usnesení č. 392/2017
1. ZM projednalo směnu nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha) o výměře 77 m2
v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za p.p.č. 6626 (ostatní plocha) o výměře 22 m2
v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů M. a J. H.
2. ZM rozhodlo směnit nemovitosti, a to část p.p.č. 6070 (ostatní plocha) o výměře 77 m2
v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za p.p.č. 6626 (ostatní plocha) o výměře 22 m2
v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
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kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů M. H., 190 00 Praha 9 a J. H.,
182 00 Praha 8. Směna pozemků je po dohodě smluvních stran bez doplatku a tím dojde
k vyrovnání bezplatného užívání pozemku p.p.č. 6626.
hlasování 13 pro
5. Usnesení z 21. a 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města
usnesení z 21. zasedání Finančního výboru ze dne 19. 06. 2017 a usnesení z 22. zasedání
Finančního výboru ze dne 22. 08. 2017. Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 393/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 19. 06. 2017.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 22. 08. 2017.
hlasování 13 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2017 a mezitímní účetní závěrka
za I. pololetí 2017
Paní Ing. Schovancová projednala se zastupiteli města rozbor hospodaření Města Jiříkova
za leden – červen 2017 a mezitímní účetní závěrku za I. pololetí 2017. Finanční výbor projednal
dne 22. 08. 2017 a doporučil výše uvedené schválit. Rada města projednala dne 07. 08. 2017
a také doporučila schválit.
Pan Havlůj – Podklady jsou předávány pozdě, proč se zastupitelům neposkytují o něco dříve?
Pan starosta – Přijmeme opatření, aby se materiály týkající se rozboru hospodaření a čtvrtletní
závěrky přeposlaly zastupitelům s dostatečným předstihem.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 394/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2017:
a) příjmy ve výši 43.960.193,33 Kč, výdaje ve výši 38.511.584,36 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 5.448.608,97 Kč,
b) výnosy ve výši 38.466.304,44 Kč, náklady ve výši 28.564.850,32 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 9.901.454,12 Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2017,
tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 6/2017 schválit.
hlasování 12 pro, 1 se zdržel
b) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města přijetí dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti. Finanční výbor projednal dne 22. 08. 2017 a doporučil přijmout. Rada města
projednala dne 19. 07. 2017 a doporučila přijmout. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 395/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 388.758,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
hlasování 13 pro
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c) poskytnutí další dotace Římskokatolické farnosti Jiříkov
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města žádost o poskytnutí další dotace
Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené
Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem, o poskytnutí další dotace, v celkové výši 50.000,- Kč,
na obnovu podlahy, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. Finanční výbor projednal
dne 22. 08. 2017 a doporučil částku 50.000,- Kč. Rada města neprojednala.
Pan Havlůj – Jsem zásadně proti. Proč podporovat opravy, když je Církev dostatečně bohatá,
aby si to platila. Proč na to máme dávat peníze, které jsou pro občany?
Pan starosta – V rámci církevních restitucí ještě peníze neobdrželi, pouze majetky a tím se jim
ubírá hodnota finančních prostředků na jejich žití. Je to jedna z dominant Jiříkova, na kterou
můžeme být pyšní a myslím si, že stojí za to, abychom tuto akci podpořili. To je Vaše rozhodnutí,
je to o hlasování a názorech v rámci zastupitelstva.
Pan Ing. Hase – Probírali jsme toto ve Finančním výboru a dali jsme jednoznačně doporučující
stanovisko. Je to významná památka v našem městě. Myslím si, že částku 50.000,- Kč, si tato
památka zaslouží.
Paní Bc. Farská – Ráda bych se také vyjádřila. Myslím si, že bychom měli být pro. Jak už bylo
zmíněno, jedná so o výjimečnou památku a kdybyste se přišli někdy podívat do baziliky, tak
byste zjistili, že to bylo opravdu v havarijním stavu.
Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 396/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2,
407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem, o poskytnutí
další dotace, v celkové výši 50.000,- Kč, na obnovu podlahy v milostné kapli Uzdravení
nemocných v bazilice minor Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM bere na vědomí informaci o již poskytnutém příspěvku Římskokatolické farnosti Jiříkov
v roce 2017, ve výši 28.000,- Kč Radou města Jiříkova. Další žádost Římskokatolické farnosti
Jiříkov, ve výši 50.000,- Kč, přesáhla limit pro poskytování dotace radou města, a tuto žádost
projednává ZM.
3. ZM rozhodlo z důvodu výše uvedeného poskytnout další dotaci Římskokatolické farnosti
Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, na rok 2017, v celkové výši 50.000,- Kč,
na obnovu podlahy v milostné kapli Uzdravení nemocných v bazilice minor Marie Pomocnice
křesťanů ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
4. ZM bere na vědomí návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 7/2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov,
Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupnou Mgr. Jozefem Kujanem, SDB,
farářem.
5. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2017,
mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov,
IČ: 49888129.
6. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 7/2017, mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2,
407 53 Jiříkov, IČ: 49888129.
hlasování 11 pro, 1 proti, 1se zdržel
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d) poskytnutí další dotace SK VIKTORIE, z.s.
Dalším bodem, který paní Ing. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla žádost
o poskytnutí další dotace SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752,
zastoupeného Mgr. Kateřinou Mrázkovou, předsedkyní spolku, v celkové výši 50.000,- Kč,
na startovné a dopravu na republikovou soutěž v aerobiku, dále na akce Letní tábor s Mimoněm,
Sportovní příměstský tábor s Viktorkou a na podzimní soustředění, z rozpočtu Města Jiříkova
na rok 2017. Rada města neprojednala. Finanční výbor projednal dne 22. 08. 2017 a pouze vzal
na vědomí.
Pan starosta dal slovo paní Mgr. Kateřině Mrázkové, která se vyjádřila k podané žádosti
o poskytnutí další dotace v celkové výši 50.000,- Kč. Poskytnutá dotace z rozpočtu Města
Jiříkova by sloužila na startovné a dopravu, republikovou soutěž v aerobiku, na akce Letní tábor
s Mimoněm, sportovní příměstský tábor s Viktorkou a na podzimní soustředění.
Pan místostarosta – Samozřejmě budu hlasovat pro. Je to spolek, o kterém se ví a buďme rádi,
že tady Viktorky máme.
Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 397/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného Mgr. Kateřinou Mrázkovou, předsedkyní spolku,
o poskytnutí další dotace v celkové výši 50.000,- Kč, na startovné a dopravu na republikovou
soutěž v aerobiku, dále na akce Letní tábor s Mimoněm, Sportovní příměstský tábor
s Viktorkou a na podzimní soustředění, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2017 v celkové výši 50.000,- Kč, na startovné a dopravu
na republikovou soutěž v aerobiku, dále na akce Letní tábor s Mimoněm, Sportovní příměstský
tábor s Viktorkou a na podzimní soustředění, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2/2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeným Mgr. Kateřinou Mrázkovou.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 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 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2/2017, mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
hlasování 13 pro
e) rozpočtové opatření č. 9/2017 Města Jiříkova
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města rozpočtové opatření č. 9/2017 Města
Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 22. 08. 2017 a doporučil schválit. K tomuto bodu
zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 398/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 9/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 9/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
hlasování 13 pro
f) směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova"
Paní Ing. Schovancová předložila k projednání zastupitelům města návrh směrnice č. 17/2017
„Režim fondů Města Jiříkova". Finanční výbor projednal dne 22. 08. 2017 a doporučil schválit.
Rada města projednala dne 07. 08. 2017 a doporučila schválit.
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Pan Havlůj – Podkladové materiály poskytujte dříve.
Pan starosta – Podkladové materiály se poskytují podle jednacího řádu. Byla zde navrhována
delší lhůta, která nebyla schválena.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 399/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova".
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova" s platností
a účinností od 01. 09. 2017.
hlasování 12 pro, 1 se zdržel
g) směrnice č. 18/2017 „Schvalování účetní závěrky Města Jiříkova"
Dále paní Ing. Schovancová projednala se zastupitelstvem města návrh směrnice č. 18/2017
„Schvalování účetní závěrky Města Jiříkova". Finanční výbor projednal dne 22. 08. 2017
a doporučil schválit. Rada města projednala dne 07. 08. 2017 a doporučila schválit. Následně
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 400/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 18/2017 „Schvalování účetní závěrky
Města Jiříkova".
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 18/2017„Schvalování účetní závěrky Města Jiříkova"
s platností a účinností od 01. 09. 2017.
hlasování 11 pro, 2 se zdrželi
h) směrnice č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova“
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města návrh směrnice č. 19/2017 „Rozpočtová
pravidla Města Jiříkova". Finanční výbor projednal dne 22. 08. 2017 a doporučil schválit. Rada
města projednala dne 07. 08. 2017 a doporučila schválit. Zastupitelstvo města k tomuto bodu
přijalo usnesení:
Usnesení č. 401/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města
Jiříkova".
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova" s platností
a účinností od 01. 09. 2017.
hlasování 13 pro
7. Usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Bc. Jiří Semerád přednesl zastupitelstvu města usnesení
z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 21. 08. 2017. Následně
zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 402/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 21. 08. 2017.
hlasování 12 pro, 1 proti
8. Různé
a) kupní smlouva o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná kanalizace – 2.část“
Pan Sabo předložil zastupitelům města návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov zbytková
jednotná kanalizace – 2.část“. Projednáno bylo v radě města dne 21. 08. 2017, která doporučuje
odkoupení dešťové kanalizace. Projednáno ve Finančním výboru dne 22. 08. 2017.
Pan Havlůj – Do nové kanalizace jsou přepojené stávající kanalizační přípojky? Donutili jste
lidi, aby zrušili septiky a přepojili to?
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Pan Sabo – Občany jsme vyzvali s tím, že do 31. 12. 2017 se mají připojit, někteří se připojují,
někde se to daří a někde méně.
Pan Kolompár – Když to odkoupíme, tak narostou náklady na údržbu.
Pan starosta – Proto chceme kamerové zkoušky, abychom věděli v jakém stavu bývalá
splašková, teď už dešťová, kanalizace je.
Pan Wittgruber – Doplňme do usnesení, že Městu Jiříkov bude předložena prohlídka stavu
stávající kanalizace kamerovou zkouškou „v provozuschopném stavu“.
Pan starosta – Ano, bude tedy doplněno usnesení č. 403/2017 v bodě 2. a 3. o slova
„v provozuschopném stavu“.
Pan starosta navrhl zastupitelstvu města, že nejdříve odhlasují, zda budou hlasovat o usnesení
č. 403/2017 jako celku. Následně dal pan starosta hlasovat a zastupitelé města hlasováním
13 pro schválili, že budou o usnesení č. 403/2017 hlasovat jako o celku.
Pan starosta dal hlasovat o usnesení č. 403/2017 a zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo
usnesení:
Usnesení č. 403/2017
1. ZM projednalo předložený návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková
jednotná kanalizace – 2.část“, a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo schválit kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná
kanalizace – 2.část“, mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov, za cenu ve výši 1.000,- Kč s podmínkou,
že Městu Jiříkov bude předložena prohlídka stavu stávající kanalizace kamerovou zkouškou
v provozuschopném stavu.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov –
zbytková jednotná kanalizace – 2.část“, mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s.,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov, za cenu ve výši 1.000,- Kč,
po předložení stavu stávající kanalizace na základě provedené kamerové zkoušky
v provozuschopném stavu.
hlasování 13 pro
b) veřejná zakázka malého rozsahu „Jiříkov – oprava místních komunikací“
Dále pan Sabo projednal se zastupitelstvem města zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu, na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“.
Veřejná zakázka malého rozsahu byla zveřejněna od 30. 06. 2017 do 08. 07. 2017, na Profilu
zadavatele. V termínu pro podání nabídek k 18. 07. 2017 byly zadavateli doručeny celkem
3 nabídky.
Pan Wittgruber – Proč je v usnesení napsáno, že je to ekonomicky nejvýhodnější nabídka?
Pan Sabo – Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je to přesně takhle a správně napsáno.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka neznamená vždy, že se jedná o finančně nejvýhodnější
nabídku. Podle tohoto zákona je to obecný pojem.
Pan Wittgruber – Jak bude zabezpečeno, aby se nepropadávaly výkopy, které se tam dělají?
Pan starosta – Za nové povrchy ručí 5 let, je to uvedené ve smlouvě.
K tomuto bodu se dále rozpoutala obsáhlá diskuze k chodníku a obrubníkům ve Svobodově
ulici, kanalizačních poklopů a uličních vpustí. Z této diskuze nevzešel žádný závěr.
Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
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Usnesení č. 404/2017
1. ZM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu, na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“.
2. ZM bere na vědomí předložené návrhy smluv o dílo, na zajištění stavebních prací na akci
„Jiříkov – oprava místních komunikací“.
3. ZM rozhodlo, že v rámci předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“, bude dle stanovených
podmínek v zadávací dokumentaci celou zakázku hodnotit, dle jednotlivých stavebních objektů
a to:
SO1 - komunikace ul. Svobodova,
SO2 - komunikace ve Filipově,
SO3 – komunikace ul. Plzeňská a Pražská.
4. ZM rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 1“, dle stanovených
kritérií, předložil dodavatel Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem
407 41 Dobrná 48, IČ: 25475819, s nabídkovou cenou ve výši 1.926.713,50 Kč včetně DPH.
Druhou v pořadí byla nabídka od dodavatele SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, s nabídkovou cenou ve výši 1.800.061,34 Kč včetně DPH.
5. ZM rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 2“, dle stanovených
kritérií, předložil dodavatel SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39,
405 02 Děčín, IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 2.005.823,05 Kč včetně DPH.
6. ZM rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 3“, dle stanovených
kritérií, předložil dodavatel SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39,
405 02 Děčín, IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 402.508,92 Kč včetně DPH.
7. ZM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem
účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 1, SO2 a SO 3“.
8. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Zemní a dopravní
stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem 407 41 Dobrná 48, IČ: 25475819, na zajištění stavebních
prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 1“, s nabídkovou cenou ve výši
1.926.713,50 Kč včetně DPH.
9. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, na zajištění
stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 2“, s nabídkovou
cenou ve výši 2.005.823,05 Kč včetně DPH.
10. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, na zajištění
stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 3“, s nabídkovou
cenou ve výši 402.508,92 Kč včetně DPH.
11. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem 407 41 Dobrná 48,
IČ: 25475819, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací
– SO 1“, s nabídkovou cenou ve výši 1.926.713,50 Kč včetně DPH.
12. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací
– SO 2“, s nabídkovou cenou ve výši 2.005.823,05 Kč včetně DPH.
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13. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací
– SO 3“, s nabídkovou cenou ve výši 402.508,92 Kč včetně DPH.
hlasování 13 pro
c) pozastavené usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města Jiříkova
Pan Sabo přednesl zastupitelům města informaci o pozastaveném usnesení č. 1193/2017
ze 73. schůze Rady města Jiříkova konané dne 19. 07. 2017. Jedná se o nesprávnost daného
usnesení z důvodu nabídkové ceny a tím stanovení ekonomičnosti dané akce.
Pan Dvořák – V jakém rozsahu je tento chodník řešený?
Pan starosta – Od zdravotního střediska MUDr. Kořínka až na roh pozemků Bílého domu.
Pan Ing. Hase – Musíme to realizovat teď nebo v jakém termínu by to mělo probíhat?
Pan Sabo – Termín je dle nabídky firmy, která to vyhrála. Uzavřeme smlouvu například
15. 09. 2017 a 7 dní mají na zahájení prací a od té doby se počítá lhůta 42 dnů.
Pan Ing. Hase - Měl bych protinávrh, a to výběrové řízení zrušit. Pozměnit kritéria.
Pan Sabo – Dle zákona o zadávání veřejných zakázek nemáme možnost výběrové řízení zrušit.
V zákoně je 9 různých kritérií, ale nemáme odůvodnění na základě čeho to zrušit.
Pan Ing. Hase – V tomto případě nemám protinávrh.
Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 405/2017
1. ZM projednalo pozastavené usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města Jiříkova
konané dne 19. července 2017.
2. ZM rozhodlo o zamítnutí pozastaveného usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města
Jiříkova, konané dne 19. července 2017, starostou města ze dne 08. 08. 2017.
3. ZM rozhodlo potvrdit platnost usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města Jiříkova
konané dne 19. července 2017.
hlasování 12 pro, 1 se zdržel
d) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města
Jiříkov
Pan starosta předložil zastupitelstvu města přehled odměn členům výborů Zastupitelstva města
Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkov. Následně zastupitelé města k tomuto
bodu přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 406/2017
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru a Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkov, za období
od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní N. S., Jiříkov
1.200,- Kč
pan J. H., Jiříkov
1.600,- Kč
pan Mgr. V. M., Jiříkov
1.600,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
400,- Kč
pan Z. K., Jiříkov
800,- Kč
pan J. V., Jiříkov
400,- Kč
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3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování 13 pro
e) informace o činnosti rady města
Dále pan starosta přednesl zastupitelům informace o činnosti rady města, a to ze 70. schůze RM
konané dne 30. 05. 2017, ze 71. schůze RM konané dne 27. 06. 2017, ze 72. schůze RM konané
dne 11. 07. 2017, ze 73. schůze RM konané dne 19. 07. 2017 a ze 74. schůze RM konané
dne 07. 08. 2017.
Pan Havlůj – Upravte radu města na větší počet členů v ní.
Pan starosta – V tomto případě by se musel navýšit počet zastupitelů města. Protože z počtu
zastupitelů může být pouze 1/3 radních. Pokud bychom měli 21 zastupitelů, mohli bychom mít
7 radních. V příštím roce budete rozhodovat o počtu členů zastupitelstva města a tím bude
možnost zvýšit počet členů v radě města.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 407/2017
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 12 pro, 1 se zdržel
f) registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662001641
Pan Bc. Semerád projednal se zastupitelstvem města Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace č. 129D662001641, na jehož základě bude poskytnuta dotace na akci „Obnova
stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov“.
Pan Wittgruber – Ve Filipově na křižovatce, co se na této památce bude opravovat? Je to
novodobý kříž, který se tam dával v 90 letech.
Pan Bc. Semerád – Žádali jsme o dotaci na čtyři kříže. U bývalého Filipovského hřbitova, který
nám bohužel neuznali, protože je v dezolátním stavu. Ve Fibichově ulici, ale tam bohužel část
stojí na cizím pozemku, a proto nám to také neuznali. Z toho na ty 2 zbývající nám poskytli
dotaci. Ve Filipově není kříž ve špatném stavu, ale dát mu včasnou péči určitě není na škodu.
Celková cena na 4 křížky byla 680.000,- Kč.
Pan starosta - V loňském roce poskytovali peníze i na torza křížků, ale v letošním už bohužel ne.
Pan Wittgruber – Je tedy potřeba zapracovat na dořešení majetkových záležitostí.
Pan starosta - Připravuje se soupis sakrálních památek na katastru města, kdy budeme vědět
kde a na jakém pozemku jsou tyto křížky.
Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 408/2017
1. ZM projednalo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662001641, na
jehož základě bude poskytnuta dotace na akci „Obnova stávajících kulturních prvků –
Ukřižování, Jiříkov“, a to z Operačního programu Ministerstva zemědělství ČR č. 12966 –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, ve výši 210.445,- Kč, a tuto informaci
bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí náklady na realizaci akce „Obnova stávajících kulturních
prvků – Ukřižování, Jiříkov“ a povinnost města předfinancovat celou akci z vlastních zdrojů.
3. ZM rozhodlo:
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a) schválit Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662001641, na jehož
základě bude poskytnuta dotace na akci „Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování,
Jiříkov“, a to z Operačního programu Ministerstva zemědělství č. 12966 – Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků, ve výši 210.445,- Kč.
b) schválit Přílohu k rozhodnutí o poskytnutí dotace, která stanoví účel a podmínky, na který
má být dotace, ve výši 210.445,- Kč, poskytnuta.
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků, na spolufinancování
projektu „Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov, ve výši 90.192,- Kč,
z Operačního programu Ministerstva zemědělství č. 12966 – Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
hlasování 13 pro
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Kolompár – Na minulém zastupitelstvu jsem upozorňoval na stížnost pana R. Vyřešení
dané situace trvalo celkem 2 měsíce ke spokojenosti občana, a to se mi zdá dlouhá doba. Stejně
tak posekání pozemku u paní D. trvá dlouho. Poskytl jsem paní Havlové na paní D. adresu do
Německa a telefonní kontakt.
Pan Sabo – Paní D. jsme vyzvali 2x, a to na adresu trvalého pobytu v Rumburku, kde se
nezdržuje a nepřebírá poštu. Do Německa jsme také posílali upozornění, že chceme, aby
pozemek zkulturnila, ale zatím nemáme žádnou odpověď, ani dopis, ze kterého bychom poznali,
jestli se tam zdržuje nebo ne. Netroufáme si vstoupit na cizí pozemek.
Pan Wittgruber – Proč není zahájeno v těchto případech správní řízení s občany, kteří nepečují
o pozemek?
Pan Sabo – Zákon říká, že by měli 2x ročně posekat pozemek, ale bohužel neříká, jak je máme
potrestat. Fyzické osoby potrestat nemůžeme, právnické ano.
Pan Havlůj – Plocha u prodejny potravin na Svobodově ulici. Proč se tam nenaveze například
drť ze skládky a na vrch nedá tříděnka? Mohli by tam i parkovat. To samé se táhne s parkováním
u paneláku, po levé straně jednosměrky. Trvá to už rok.
Pan Bc. Stredák – Plochu u Lustrů jsme dosypávali štěrkem a rozšířili. Stává tam zelinář
i řezník a potom i osobní auta.
Pan starosta – Zpracovává se projektová dokumentace v rámci sídliště, kde bude nová
komunikace podél Lustrů a budou tam z boku i parkovací místa.
Pan Bc. Stredák – Zpracovává se dopravní studie obou sídlišť dohromady, aby to bylo
průjezdné, a jsou tam i návrhy parkovacích ploch.
Pan starosta – Dopravní studii dostanete k dispozici, budete se na ni moci podívat a odsouhlasit
jestli se bude pokračovat dále v projektových pracích. Děláme to v rámci bezpečnosti sídliště.
Pan Kolompár – Chtěl bych apelovat na radu města, ohledně žádosti o dotaci na den dětí, kterou
jsme podali jako Spolek přátel Jiříkova a Filipova. Přidělili jste nám pouze 30% z požadované
částky. V porovnání s jinými spolky, kterým poskytujete dotaci, je to směšné.
Pan Dvořák – Myslím si, že dětských dnů, akcí tady v Jiříkově a okolí, je mnoho. Bylo by lepší
například spojit se a udělat jednu větší akci a tím pádem by se na tuto akci vyzískalo více peněz.
Pan Havlůj – Volal jsem ohledně výhrad veřejně prospěšných pracovníků, kdy jste mi sdělil,
že je to v lidech. Není to v těch lidech, ale ve vedení veřejně prospěšných pracovníků!
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Pan starosta – Máme dvě skupiny, kdy jedno jsou veřejně prospěšný pracovníci a druhé veřejná
služba. Jsou rozděleny na oranžové a žluté barvy. Jsou pod městem a musejí odpracovat
30 hodin měsíčně.
Pan Havlůj – Do dnes nemáte dokončené čistění komunikací po Jiříkově. Máte na to stroj
za 900.000,- Kč, chtěl bych vědět, jak je provozovaný. V Březinkách u chodníků je dodnes
štěrk. Opět se jedná o špatnou organizaci ve vedení veřejně prospěšných pracovníků.
- Nechápu proč výbojky u zdravotního střediska směrem ke školce a tady u školy o půlnoci
svítí? Proč tam svítí veřejné osvětlení a ještě výbojka, která je drahá? Řešil by to časový spínač.
Pan Bc. Stredák – U přechodu pro chodce musí být jiná intenzita osvětlení než obvyklá, takto
to uvádí norma.
Pan Havlůj – Proč je na skládce částečně zahrnutý asfalt? Betonová konstrukce po Besedě byla
taktéž odvezena na skládku a leží tam dodnes.
- Pozemek po Besedě je skládkou kamenů. Kdo tento projekt odsouhlasil?
Pan starosta – K tomuto jsou kladné i záporné ohlasy, samozřejmě je to věc názoru. K tomuto
žádný projekt schválen nebyl, bylo dohodnuto, že se to udělá tímto způsobem.
Pan Havlůj – Opět se vracím k obnově vrtů na „Šluknováku“, které by se mohly financovat
z dotace. Voda v Jiříkově by byla levnější.
Pan starosta – Kam byste vodu z vrtů pustil, do jaké sítě? Síť je Severočeské vodárenské
společnosti a.s.!
K tomuto bodu se dále rozpoutala obsáhlá diskuze, ze které nevzešel žádný závěr.
Pan Wittgruber – Náměstí po Besedě. Mluvilo se pouze o terénních úpravách s pár lavičkami.
Místo toho se tam buduje něco, co zhyzdilo náměstí. Postupujete nekoncepčně. Z mého pohledu
se jedná o černou stavbu. Chtěl bych do příště dostat odpověď.
- Nová mateřská školka a její střecha. Několikrát to vichřice poškodila, bude se to nějak řešit?
Pan starosta – Je vyřešeno, byla podána reklamace. Tašky se upevnily.
Pan Wittgruber – Plot u mateřské školky. Nemáme vyřešenou reklamaci se SaM silnice a mosty
Děčín a.s. Vnést do výběrového řízení reference o firmě.
Pan starosta – SaM silnice a mosty Děčín a.s., si nechala plot udělat subdodavatelsky. Nechali
si provést rozbor našeho znaleckého posudku u Výzkumného ústavu dřevařského v Praze.
Pan Wittgruber – Cesty. Jak to vypadá se soudním znalcem?
Pan starosta – Zajišťuje Severočeská vodárenská společnost a.s. Uvidíme, co nám řekne znalec.
Pan Wittgruber – Jak to vypadá se správcem na hřbitově?
Pan Bc. Semerád – Správce na hřbitově máme. Slyšel jsem stížnost, ohledně opadaných větví.
Mluvil jsem se správcem a příště si na to dá pozor. V současné době se instalují před kaplí nové
lavičky. Křížky se dávají nové, protože byly rozpadlé.
Pan Wittgruber – Kytice u pomníku padlých ve Filipově by se měla poté, co uschne, odstranit.
Také ozlatit písmena, bylo by to hezké.
Pan Bc. Semerád – Ano, uděláme.
Pan Wittgruber – Vysazené sakury u pomníku sv. Jana Nepomuckého. Tyto stromy se zásadně
nedávají k pomníku. Pomník je zarostlý, začíná plesnivět a větve budou zasahovat do toho
pískovce, takže ho zničí. Bez koncepce a rozmyslu se stromy zasadily, aniž by se to
konzultovalo např. s kameníkem.
- Parkovací místa nad poštou a podél pošty, bylo by dobré některé z nich časově omezit. Tyto
místa budou sloužit lidem, kteří vyřizují věci na poště.
17

Pan starosta – Dobře máme zaznamenáno.
Pan Havlůj – Jak je řešena kauza paní učitelky J. a ředitele základní školy? Kdo tuto kauzu
platí?
Pan starosta – Byla tam poslána veřejnoprávní kontrola a vše je v naprostém pořádku.
Pan Dvořák – Směrnice města k používání služebního vozidla. Přijde mi hloupé, aby se
kdokoliv obhajoval k používání služebního automobilu. Nešla by vytvořit směrnice, která by
toto řešila? Zdá se mi zbytečné, aby se pan starosta nebo kdokoliv jiný v této věci obhajoval.
Pan starosta – Pan Bc. Semerád má připravený náčrt směrnice na používání služebního vozidla,
ale není to ještě dopracované.
Pan starosta dal slovo panu Mgr. Matičkovi, který se vyjádřil k podané žádosti o dotaci,
Spolku přátel Jiříkova a Filipova. Pan Mgr. Matička toto rozhodnutí o výši poskytnuté dotace
vnímá jako osobní a politický tlak ze strany města. K tomuto se vyjádřila paní Bc. Farská, která
odpověděla panu Matičkovi, že je členkou Spolku jiříkovských betlémářů, který také dostal
pouze 30% finančních prostředků z podané žádosti o dotaci a v žádném případě toto
nepovažuje, jako útok ze strany města.
Pan místostarosta Miroslav Horák seznámil zastupitelstvo města o své činnosti místostarosty.
Informoval o úkolech, které od zastupitelů města dostal, a to ve věci zastupování pana starosty,
dále byl jmenován členem výběrových komisí, koordinátorem místních živnostníků působících
na katastru města a koordinátorem s neziskovými organizacemi taktéž působící na katastru
města. Byl také pověřen řízením městské policie Jiříkov.
Dále se pan místostarosta vrátil k diskuzi o vodojemu a vrtům na „Šluknováku“. Požádal pana
Havlůje, zdali má představu, kolik by tato akce stála peněz.
K tomuto se rozpoutala diskuze, kdy do této debaty vstoupil pan G. (bývalý pracovník
Severočeské vodárenské společnosti a.s.) a vyjádřil se ke zmiňovaným vrtům na „Šluknováku“.
Označil návrh pana Havlůje za technicky neproveditelný a absolutní nesmysl. Obnovení starých
vrtů by město stálo neskutečné peníze.
Pan starosta pozval zastupitele města na pochod Pětiměstí, který se uskuteční v neděli
dne 24. 09. 2017 a na konání Jiříkovské kovadliny, která proběhne na náměstí dne 23. 09. 2017.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 19. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:55 hodin.

V Jiříkově dne 05. 09. 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
z 19. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. srpna 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) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
b) záměr prodeje nemovitostí
c) prodej nemovitostí
d) směna nemovitostí
5. Usnesení z 21. a 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2017 a mezitímní účetní
závěrka za I. pololetí 2017
b) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
c) poskytnutí další dotace Římskokatolické farnosti Jiříkov
d) poskytnutí další dotace SK VIKTORIE, z.s.
e) rozpočtové opatření č. 9/2017 Města Jiříkova
f) směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova"
g) směrnice č. 18/2017 „Schvalování účetní závěrky Města Jiříkova"
h) směrnice č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova“
7. Usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná kanalizace –
2. část“
b) veřejná zakázka malého rozsahu „Jiříkov – oprava místních komunikací“
c) pozastavené usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města Jiříkova
d) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Jiříkov
e) informace o činnosti rady města
f) registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662001641
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr

========================================================
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Usnesení č. 379/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 380/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 160/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 160/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 381/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 498/4
(zahrada) a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 498/4
(zahrada) a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 382/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 383/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 2702
(zahrada) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 2702
(zahrada) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 384/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6126
(ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2
a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého
posudku č. 3988-015/2017.
2. ZM revokuje usnesení č. 312/2017 z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, konaného
dne 28. 02. 2017, v plném znění.
3. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře
1275 m2 a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle
znaleckého posudku č. 3988-015/2017.
Usnesení č. 385/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, 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. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
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Usnesení č. 386/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964
(trvalý travní porost) o výměře 126 m2 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
p.p.č. 4964 (trvalý travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 387/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36
(ostatní plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, 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
p.p.č. 6551/36 (ostatní plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 388/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 100/2 (zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, 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. 100/2 (zahrada) o výměře 201 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1497-2/2017, za cenu dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 389/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4 (vodní
plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní
plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní
plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2 (vodní
plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní
plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní
plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní
plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní
plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní
plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní
plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní
plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní
plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku č.5684-05-7B/17.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4 (vodní
plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní
plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní
plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2 (vodní
plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní
plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní
plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní
plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní
plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní
plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní
plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní
plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní
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plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, Povodí Ohře,
státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, za cenu dle znaleckého posudku
č.5684-05-7B/17, tj. celkem 20.350,- 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. 390/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 508 m2 a části p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č.1498-3/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
R. a J. P., 408 01 Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 67.480,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 508 m2 a část p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 31 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č.1498-3/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
R. a J. P., 408 01 Rumburk, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 67.480,- 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. 391/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům M. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 8.680,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 577/1
(zahrada) o výměře 49 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1498-3/2017, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům M. a J. H., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 8.680,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 392/2017
1. ZM projednalo směnu nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha) o výměře 77 m2
v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za p.p.č. 6626 (ostatní plocha) o výměře 22 m2
v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů M. a J. H.

22

2. ZM rozhodlo směnit nemovitosti, a to část p.p.č. 6070 (ostatní plocha) o výměře 77 m2
v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, za p.p.č. 6626 (ostatní plocha) o výměře 22 m2
v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů M. H., 190 00 Praha 9 a J. H.,
182 00 Praha 8. Směna pozemků je po dohodě smluvních stran bez doplatku a tím dojde
k vyrovnání bezplatného užívání pozemku p.p.č. 6626.
Usnesení č. 393/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 19. 06. 2017.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 22. 08. 2017.
Usnesení č. 394/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2017:
a) příjmy ve výši 43.960.193,33 Kč, výdaje ve výši 38.511.584,36 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 5.448.608,97 Kč,
b) výnosy ve výši 38.466.304,44 Kč, náklady ve výši 28.564.850,32 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 9.901.454,12 Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2017,
tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 6/2017 schválit.
Usnesení č. 395/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 388.758,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
Usnesení č. 396/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2,
407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem, o poskytnutí
další dotace, v celkové výši 50.000,- Kč, na obnovu podlahy v milostné kapli Uzdravení
nemocných v bazilice minor Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM bere na vědomí informaci o již poskytnutém příspěvku Římskokatolické farnosti Jiříkov
v roce 2017, ve výši 28.000,- Kč Radou města Jiříkova. Další žádost Římskokatolické farnosti
Jiříkov, ve výši 50.000,- Kč, přesáhla limit pro poskytování dotace radou města, a tuto žádost
projednává ZM.
3. ZM rozhodlo z důvodu výše uvedeného poskytnout další dotaci Římskokatolické farnosti
Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, na rok 2017, v celkové výši 50.000,- Kč,
na obnovu podlahy v milostné kapli Uzdravení nemocných v bazilice minor Marie Pomocnice
křesťanů ve Filipově v roce 2017, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
4. ZM bere na vědomí návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 7/2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov,
Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupnou Mgr. Jozefem Kujanem, SDB,
farářem.
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5. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 7/2017,
mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov,
IČ: 49888129.
6. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 7/2017, mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2,
407 53 Jiříkov, IČ: 49888129.
Usnesení č. 397/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného Mgr. Kateřinou Mrázkovou, předsedkyní spolku,
o poskytnutí další dotace v celkové výši 50.000,- Kč, na startovné a dopravu na republikovou
soutěž v aerobiku, dále na akce Letní tábor s Mimoněm, Sportovní příměstský tábor
s Viktorkou a na podzimní soustředění, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, na rok 2017 v celkové výši 50.000,- Kč, na startovné a dopravu
na republikovou soutěž v aerobiku, dále na akce Letní tábor s Mimoněm, Sportovní příměstský
tábor s Viktorkou a na podzimní soustředění, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2/2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeným Mgr. Kateřinou Mrázkovou.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 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 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace č. 2/2017, mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12,
407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
Usnesení č. 398/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 9/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 9/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 399/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova".
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova" s platností
a účinností od 01. 09. 2017.
Usnesení č. 400/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 18/2017 „Schvalování účetní závěrky
Města Jiříkova".
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 18/2017„Schvalování účetní závěrky Města Jiříkova"
s platností a účinností od 01. 09. 2017.
Usnesení č. 401/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města
Jiříkova".
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 19/2017 „Rozpočtová pravidla Města Jiříkova" s platností
a účinností od 01. 09. 2017.
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Usnesení č. 402/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 21. 08. 2017.
Usnesení č. 403/2017
1. ZM projednalo předložený návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková
jednotná kanalizace – 2.část“, a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo schválit kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná
kanalizace – 2.část“, mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov, za cenu ve výši 1.000,- Kč s podmínkou,
že Městu Jiříkov bude předložena prohlídka stavu stávající kanalizace kamerovou zkouškou
v provozuschopném stavu.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov –
zbytková jednotná kanalizace – 2.část“, mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s.,
se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov, za cenu ve výši 1.000,- Kč,
po předložení stavu stávající kanalizace na základě provedené kamerové zkoušky
v provozuschopném stavu.
Usnesení č. 404/2017
1. ZM bere na vědomí předloženu zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu, na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“.
2. ZM bere na vědomí předložené návrhy smluv o dílo, na zajištění stavebních prací na akci
„Jiříkov – oprava místních komunikací“.
3. ZM rozhodlo, že v rámci předložených nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací“, bude dle stanovených
podmínek v zadávací dokumentaci celou zakázku hodnotit, dle jednotlivých stavebních objektů
a to:
SO1 - komunikace ul. Svobodova,
SO2 - komunikace ve Filipově,
SO3 – komunikace ul. Plzeňská a Pražská.
4. ZM rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 1“, dle stanovených
kritérií, předložil dodavatel Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem
407 41 Dobrná 48, IČ: 25475819, s nabídkovou cenou ve výši 1.926.713,50 Kč včetně DPH.
Druhou v pořadí byla nabídka od dodavatele SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, s nabídkovou cenou ve výši 1.800.061,34 Kč včetně DPH.
5. ZM rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 2“, dle stanovených
kritérií, předložil dodavatel SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39,
405 02 Děčín, IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 2.005.823,05 Kč včetně DPH.
6. ZM rozhodlo, že ekonomicky nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 3“, dle stanovených
kritérií, předložil dodavatel SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39,
405 02 Děčín, IČ: 25042751, s nabídkovou cenou ve výši 402.508,92 Kč včetně DPH.
7. ZM ukládá: starostovi města - zajistit odeslání „Oznámení o výběru dodavatele“ všem
účastníkům zadávacího řízení, kteří byli hodnoceni v rámci veřejné zakázky malého rozsahu,
na stavební práce na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 1, SO2 a SO 3“.
8. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem Zemní a dopravní
stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem 407 41 Dobrná 48, IČ: 25475819, na zajištění stavebních
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prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 1“, s nabídkovou cenou ve výši
1.926.713,50 Kč včetně DPH.
9. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, na zajištění
stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 2“, s nabídkovou
cenou ve výši 2.005.823,05 Kč včetně DPH.
10. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a dodavatelem SaM silnice
a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, na zajištění
stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací – SO 3“, s nabídkovou
cenou ve výši 402.508,92 Kč včetně DPH.
11. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., se sídlem 407 41 Dobrná 48,
IČ: 25475819, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací
– SO 1“, s nabídkovou cenou ve výši 1.926.713,50 Kč včetně DPH.
12. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací
– SO 2“, s nabídkovou cenou ve výši 2.005.823,05 Kč včetně DPH.
13. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo, mezi Městem Jiříkov
a dodavatelem SaM silnice a mosty Děčín, a.s., se sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín,
IČ: 25042751, na zajištění stavebních prací na akci „Jiříkov – oprava místních komunikací
– SO 3“, s nabídkovou cenou ve výši 402.508,92 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 405/2017
1. ZM projednalo pozastavené usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města Jiříkova
konané dne 19. července 2017.
2. ZM rozhodlo o zamítnutí pozastaveného usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města
Jiříkova, konané dne 19. července 2017, starostou města ze dne 08. 08. 2017.
3. ZM rozhodlo potvrdit platnost usnesení č. 1193/2017 ze 73. schůze Rady města Jiříkova
konané dne 19. července 2017.
Usnesení č. 406/2017
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru a Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkov, za období
od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní N. S., Jiříkov
1.200,- Kč
pan J. H., Jiříkov
1.600,- Kč
pan Mgr. V. M., Jiříkov
1.600,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
400,- Kč
pan Z. K., Jiříkov
800,- Kč
pan J. V., Jiříkov
400,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
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Usnesení č. 407/2017
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.
Usnesení č. 408/2017
1. ZM projednalo Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662001641, na
jehož základě bude poskytnuta dotace na akci „Obnova stávajících kulturních prvků –
Ukřižování, Jiříkov“, a to z Operačního programu Ministerstva zemědělství ČR č. 12966 –
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, ve výši 210.445,- Kč, a tuto informaci
bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí náklady na realizaci akce „Obnova stávajících kulturních
prvků – Ukřižování, Jiříkov“ a povinnost města předfinancovat celou akci z vlastních zdrojů.
3. ZM rozhodlo:
a) schválit Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 129D662001641, na jehož
základě bude poskytnuta dotace na akci „Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování,
Jiříkov“, a to z Operačního programu Ministerstva zemědělství č. 12966 – Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků, ve výši 210.445,- Kč.
b) schválit Přílohu k rozhodnutí o poskytnutí dotace, která stanoví účel a podmínky, na který
má být dotace, ve výši 210.445,- Kč, poskytnuta.
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků, na spolufinancování
projektu „Obnova stávajících kulturních prvků – Ukřižování, Jiříkov, ve výši 90.192,- Kč,
z Operačního programu Ministerstva zemědělství č. 12966 – Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………………..
Ing. Roland Hase

V Jiříkově dne 05. 09. 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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