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 21. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 12. prosince 2017
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Mgr. Dagmar Farská

……………………….…….
p. Jan Dvořák

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 21. 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 Petr Dufek
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Paní Milena Horáková
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Gejza Kolompár
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Mgr. Dagmar Farská
a pan Jan Dvořák, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 21. 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. Usnesení
bude revokováno na dnešním zasedání ZM. Dále bude jednáno o prodeji a koupi pozemků.),
17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena.), 18. ZM: usn. č. 360/2017
– trvá (Smlouva nebyla zapsána do katastru nemovitostí. Musí se upravit geometrický plán
dle nové katastrální vyhlášky. Usnesení bude revokováno na dnešním zasedání ZM. Po
opravě GOP bude znovu projednáno v ZM.), usn. č. 372/2017 – trvá (Zpracování projektové
dokumentace bylo naplánováno do rozpočtu na rok 2018.), 19. ZM: usn. č. 392/2017 –
splněno, usn. č. 403/2017 – trvá (Na Severočeskou vodárenskou společnost, a.s. Teplice, byl
zaslán výpis z usnesení ZM, čeká se na předložení smluv + dokladů o provozuschopném
stavu kanalizace.), 20. ZM: usn. č. 410/2017 – splněno, usn. č. 411/2017 – splněno,
usn. č. 412/2017 – splněno, usn. č. 413/2017 – splněno, usn. č. 414/2017 – splněno,
usn. č. 415/2017 – splněno, usn. č. 416/2017 – splněno, usn. č. 417/2017 – trvá (Smlouva
vypracována, prodávající ji přijdou podepsat dne 13. 12. 2017), usn. č. 418/2017 – splněno,
usn. č. 419/2017 – splněno
Finanční záležitosti: 20. ZM: usn. č. 420/2017 - splněno, usn. č. 421/2017 - splněno,
usn. č. 422/2017 - splněno, usn. č. 423/2017 - splněno, usn. č. 424/2017 – splněno,
usn. č. 425/2017 - splněno, usn. č. 426/2017 - splněno, usn. č. 427/2017 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 431/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
3. Dotazy a připomínky občanů
Paní Danitová – Nové kontejnery na tříděný odpad v Březinově ulici jsou příliš vysoké,
s malými kulatými otvory a vzhledem k tomu velmi nepraktické. Z jakého důvodu se tyto
kontejnery vyměňovaly?
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Pan starosta – Nejsme jedinou obcí, tyto kontejnery se průběžně vyměňují v celém výběžku.
Je to iniciativou dodavatele. Paní Havlová Vám k tomuto podá vysvětlení.
Paní Havlová – Kontejnery jsou vyměněny z důvodu velkých vhozů, kdy občané do těchto
vhazovali znečištěný odpad (velké krabice, vysavače atd.). V blízké době budeme občany
informovat formou letáčků, že tříděný odpad, který odkládají do těchto kontejnerů, by měl být
doma upraven tak, aby se vměstnal do těchto menších kulatých otvorů.
Pan starosta – Včera na jednání se starosty okolních obcí jsme tento problém řešili a budeme
se tímto zaobírat a řešit to v rámci celého Šluknovska.
Pan Hase – Bylo by vhodné zamyslet se nad uspořádáním postavení kontejnerů správným
směrem tak, aby se k nim mohlo dostat z obou stran.
Pan starosta – Vedoucí odboru výstavby a ŽP udělá k tomuto opatření, aby firma, která je
vyváží, nasměrovala kontejnery správným směrem.
Pan Fodor – K rekonstrukci silnice ve Svobodově ulici, uvažuje se o vodorovném značení
alespoň krajnic po celé nové délce silnice a také přechodu pro chodce?
Pan starosta – Nepočítá se zatím s vodorovným značením ani přechodem pro chodce.
Paní Danitová – Neuvažuje se se zpomalovacími prahy ve Svobodově ulici a Březinově ulici
u dětského hřiště, vzhledem k dnešní době a provozu?
Pan starosta – Již jednou byl na Březinkách tento požadavek vznesen, ale tam byl plánován
právě nový povrch a posunutí chodníku, který posouval dětské hřiště mimo tuto komunikaci.
V případě retardérů bude určitě problém s ozvěny v paneláku, kdy na toto přijdou stížnosti.
Budeme se zaobírat Svobodovou ulicí, kde je neúměrně vysoký provoz.
Paní Danitová – Jak to postupuje a vypadá s Lužickou nemocnicí a poliklinikou v Rumburku?
Pan starosta – V současné době je vyhlášen dvoukolový tendr, kdy v prvním kole musejí
uchazeči prokázat oprávnění provozovat zdravotní péči ve všech oborech, které jsou v tendru
vypsány a zabezpečit finanční limit. Uzávěrka prvního kola byla stanovena na 01. 12. 2017.
Do 31. 03. 2018 bude rozhodnuto o vítězi tendru a s ním podepsána smlouva. Na příští
zasedání zastupitelstva města bude pozván zástupce Lužické nemocnice a polikliniky, který
situaci objasní a podá bližší informace.
Paní Ing. Lipská – Je nutné doma upravit tříděný odpad tak, aby odpovídal dalšímu
zpracování. Tříděné odpady musí být v takové upravené formě, aby se do zmenšeného
kulatého otvoru bez problému vešly. Velké odpady se v kontejneru vzpříčí. Za kontejnery
zodpovídáme, máme je bezplatně zapůjčené od společnosti EKO KOM a svévolně nemůžeme
upravovat (např. vyříznout) vhoz do těchto kontejnerů. V případě poškození bychom museli
kontejner uhradit.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) žádost o prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města žádost o prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kdy stavebník nového
rodinného domu požádal o prodloužení nájemní smlouvy a Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, z důvodu změny jeho životní situace a řeší převod stavby a projektu na nového
stavebníka. Žádost byla projednána v Komisi výstavby a životního prostředí a ve finančním
výboru. Oba orgány prodloužení smluv doporučují. Rada města schválila záměr uzavřít
dodatek na prodloužení nájemní smlouvy a doporučuje ZM schválit záměr uzavřít dodatek na
prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Pan Havlůj – Po 1. lednu 2018 nemusí stavebník rodinného domku kolaudovat domek, akorát
si musí udělat revize, to je nový stavební zákon, který platí od 01. 01. 2018.
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Pan starosta – To s tímto nesouvisí. K projednávané věci, stavebník požádal o prodloužení
smlouvy z důvodu změny životní situace a proto se snaží řešit převod stavby a projektu
na nového stavebníka.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 432/2017
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem M. G.,
130 00 Praha, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2018.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, mezi Městem Jiříkov a panem M. G.,
130 00 Praha, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2018.
hlasování = 13 pro
b) prodej nemovitostí
Pan M. Sabo předložil zastupitelům města prodej nemovitosti, kdy žadatel podal žádost
o koupi části pozemku, kde stojí přístavba, kterou potřebuje zkolaudovat a musí narovnat
vlastnické vztahy. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí
a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Záměr prodeje pozemku byl schválen
na zasedání ZM dne 31. 10. 2017 a vyvěšen na úřední desce od 10. 11. 2017. RM prodej
pozemku doporučuje.
Pan Wittgruber – Zeptám se na část komunikace z vrchní strany, která je ve vlastnictví
žadatele.
Pan starosta – Část komunikace budeme následně odkupovat od žadatele.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 433/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6236
(ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům J. a J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6236 (ostatní
plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle, GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům J. a J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- 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
Dále pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města prodej nemovitosti, a to části pozemku
na stavbu rodinného domu. Z důvodu získání hypotečního úvěru, žádají žadatelé o koupi
pozemku do svého vlastnictví za podmínek podpisu směnky. Záměr prodeje byl projednán
v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují.
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Záměr prodeje pozemku byl schválen na zasedání ZM dne 31. 10. 2017 a vyvěšen na úřední
desce od 10. 11. 2017. RM prodej pozemku doporučuje. Následně zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 434/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
paní L. H., 418 01 Bílina a panu Š. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši
119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,
na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní L. H.,
418 01 Bílina a panu Š. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod
3.1.1., tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč.
Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na pozemku
nepostaví a nezkolaudují 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 = 13 pro
c) odkup nemovitosti
Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města odkup nemovitosti, kdy firma Real Finance CZ,
a.s., zaslala na Město Jiříkov nabídku na koupi domu, za prodejní cenu 400.000,- Kč. Město
Jiříkov tuto nemovitost v minulosti prodalo bez stavebního pozemku a zahrady kolem domu.
Z tohoto důvodu má Město Jiříkov předkupní právo. Nabídka na odkup nemovitosti byla
projednána v Komisi výstavby a životního prostředí a ve finančním výboru. Oba orgány
nedoporučují tuto nemovitost koupit zpět. Rada města odkup nemovitosti nedoporučuje.
Zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 435/2017
1. ZM projednalo nabídku firmy Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice, k odkupu
nemovitosti č.p. 494 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 691 v k.ú. Jiříkov,
z důvodu předkupního práva Města Jiříkov, za prodejní cenu 400.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo nevyužít nabídku firmy Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice,
k odkupu nemovitosti č.p. 494 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 691 v k.ú. Jiříkov,
z důvodu předkupního práva Města Jiříkov, za prodejní cenu 400.000,- Kč.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
d) revokace usnesení
Dalším bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města, byla revokace usnesení
č. 283/2016 z 15. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 7. prosince 2016.
Jednalo se o směnu nemovitostí mezi firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. a Městem
Jiříkov. Usnesení je revokováno z důvodu, že firma EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,
nezískala souhlas banky se směnou nemovitostí a nepodepsala směnnou smlouvu. Firma
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., v současné době staví halu a po její kolaudaci bude
zaměřovat své pozemky. Po dokončení bude znovu jednáno o převodu pozemků v rámci
prodeje a koupě. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
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Usnesení č. 436/2017
ZM revokuje usnesení č. 283/2016 z 15. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 7. prosince 2016.
hlasování = 13 pro
Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli města revokaci usnesení č. 360/2017 z 18. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 30. května 2017. Jednalo se o prodej pozemků.
Kupní smlouva byla uzavřena, ale Katastrální úřad Ústeckého kraje, Katastrální pracoviště
Rumburk, zamítl vklad práva do katastru nemovitostí z důvodu, že musí být přepracován
geometrický plán, dle nové katastrální vyhlášky. Usnesení bude proto revokováno a po
zpracování nového geometrického plánu bude prodej znovu projednán v ZM. Zastupitelstvo
města přijalo usnesení:
Usnesení č. 437/2017
ZM revokuje usnesení č. 360/2017 z 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 30. května 2017.
hlasování = 13 pro
5. Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města
Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 04. 12. 2017.
K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 438/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 04. 12. 2017.
hlasování = 13 pro
6. Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání Střednědobý výhled
rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020. Finanční výbor projednal dne 04. 12. 2017
a doporučil schválit. Rada města projednala dne 04. 12. 2017 a doporučila schválit.
Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020, byl zveřejněn dne
23. 11. 2017. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 439/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova
na roky 2019 - 2020.
Rok 2019: příjmy ve výši 71.783.000,- Kč, výdaje ve výši 67.850.000,- Kč, závazky ve výši
3.933.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.359.000,- Kč.
Rok 2020: příjmy ve výši 74.418.000,- Kč, výdaje ve výši 70.765.000,- Kč, závazky ve výši
3.653.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.359.000,- Kč.
2. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
7. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2018
Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města rozpočet Města Jiříkova
na rok 2018. Finanční výbor projednal dne 04. 12. 2017 a doporučil přijmout schodkový
rozpočet. Rada města projednala dne 04. 12. 2017 a doporučila schválit.
Po přednesu rozpočtu města Jiříkova na rok 2018 vystoupil pan starosta M. Maják
a odpověděl na dotaz pana V. Havlůje, z 20. zasedání zastupitelstva města, ve věci výměny
podlahové krytiny v mateřské škole.
Pan starosta - V roce 2012 se prováděly některé zednické práce, nikoli v roce 2015, které se
týkaly injektáží vnitřních zdí. Dle vyjádření paní ředitelky nebyly měněny podlahové krytiny,
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ty tam zůstaly původní z roku 2007, když se dělala rekonstrukce. Koberce byly vyprány a lino
vytřeno.
Pan Havlůj – U mateřské školky se navyšuje rozpočet oproti letošnímu roku o 390.000,- Kč
a na další roky stejně tak.
Paní Ing. Schovancová – Ano o 390.000,- Kč, a to jsou právě ty plánované podlahové krytiny,
které mateřská školka plánuje udělat v roce 2018.
Pan starosta – Střednědobý výhled mateřské školy je k nahlédnutí na webových stránkách.
Je tam uvedena částka cca 1.100.000,- Kč a je ponížena oproti příštímu roku.
Pan Havlůj – Dokáže někdo spočítat, jak budou vypadat náklady, když není školka naplněná?
Co se postavila, tak není stále naplněná. Proč se stavěla školka s takovouto kapacitou?
Pan starosta – Tehdy když se o tom rozhodovalo, tak byl požadavek navýšit kapacitu mateřské
školy. Statistika byla několikrát předkládána na zastupitelstvu města. Musíme zabezpečit chod
celé mateřské školky. Je to letos opravdu navýšeno jen o to, že se tam budou dělat nové
podlahové krytiny. Příští roky se to vrací do původní výše.
Po diskuzi pan starosta upozornil zastupitele města, že usnesení má 17 bodů a proto nejdříve
dá hlasovat o tom, zda budou o usnesení hlasovat jako o celku. Hlasováním 12/0/1
zastupitelstvo města schválilo, že o usnesení budou hlasovat, jako o celku. Následně pan
starosta dal hlasovat o usnesení č. 440/2017 jako o celku a zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 440/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2018, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.205.000,- Kč, výdaje ve výši 53.460.000,- Kč,
financování ve výši – 1.255.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2018, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje
ve výši 57.189.000,- Kč, financování ve výši 1.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
500.000,- Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje
ve výši 57.689.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
0,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje
ve výši 66.407.000,- Kč, financování ve výši + 8.718.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 8 718 000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2018,
b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2018.
4. ZM projednalo a bere na vědomí informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 dle
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
5. ZM projednalo a bere na vědomí Rozpočtová pravidla města Jiříkova pro rok 2018
a Komentář k rozpočtu na rok 2018.
6. ZM projednalo a bere na vědomí odvod odpisů roku 2018 a odvod celého investičního
fondu nejpozději do 19. 12. 2018 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové
organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
7. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2018 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 57.689.000,- Kč, ve výdajové části
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66.407.000,- Kč, financování ve výši + 8.718.000,- Kč, dle předloženého návrhu uvedeného
v bodě 2, písm. c).
8. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje ve výši 66.407.000,- Kč
a financování ve výši 8.718.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok
2018.
9. ZM schvaluje:
a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2018,
b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2018.
10. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2018 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2018.
11. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na rok 2018
takto:
a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 6.158.000,- Kč, kapitálové výdaje
10.308.000,- Kč,
b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 13.160.000,- Kč,
kapitálové výdaje 250.000,- Kč,
c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 8.104.000,- Kč, kapitálové výdaje 650.000,- Kč,
d) odbor ekonomický – provozní výdaje 2.657.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,
e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 18.402.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč.
12. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2018
takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní
příspěvek 1.390.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši
3.278.000,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.800.000,- Kč.
13. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2018 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2018.
14. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2018 a odvod celého investičního fondu
nejpozději do 19. 12. 2018 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
15. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace
zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.
16. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2018 ve výši 0,- Kč.
17. ZM rozhodlo:
a) převést finanční prostředky ve výši 7.422.639,82 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú. 921389399/0800, na financování
výdajů rozpočtu roku 2018, první část ve výši 3.712.000,- Kč převést v lednu 2018, druhou
část ve výši 3.710.639,82 Kč převést květnu 2018,
b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.
hlasování = 11 pro, 2 se zdrželi
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2017 a mezitímní účetní závěrka
za 3. čtvrtletí roku 2017
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města rozbor hospodaření Města
Jiříkova za leden – září 2017 a mezitímní účetní závěrku za 3. čtvrtletí roku 2017. Finanční
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výbor projednal dne 04. 12. 2017 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 20. 11.
2017 a doporučila schválit. Následně zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 441/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2017:
a) příjmy ve výši 61.023.926,46 Kč, výdaje ve výši 50.859.804,92 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 10.164.121,54 Kč,
b) výnosy ve výši 53.927.334,34 Kč, náklady ve výši 39.836.935,85 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 14.090.398,49 Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova
k 30. 09. 2017, tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 9/2017 schválit.
hlasování = 13 pro
b) účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města přijetí účelové neinvestiční dotace na
výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017. Finanční výbor projednal dne 04. 12. 2017
a doporučil přijmout. Rada města pojednala dne 04. 12. 2017 a doporučila přijmout.
Pan Dufek – Za jaké výjezdy dostává SDH finanční prostředky? Čím více výjezdů, tím více
peněz?
Pan Mgr. Semerád odpověděl a objasnil zastupitelstvu města strukturu žádosti o dotaci za
uskutečněné výjezdy jednotky SDH, na základě které je dotace poskytnuta.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 442/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017 v celkové výši 44.040,- Kč, a to na odbornou
přípravu strojníku a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod
jejího zřizovatele.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017,
v celkové výši 44.040,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
hlasování = 13 pro
c) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017, na podporu
sociálních služeb - smlouva
Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města Smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov, na základě které Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov,
obdržel dotaci ve výši 217.300,- Kč. Finanční výbor projednal dne 04. 12. 2017 a doporučil
projednat. Rada města projednala dne 04. 12. 2017 a doporučila projednat. Zastupitelstvo
města přijalo k tomuto bodu níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 443/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města
Jiříkova, dotace ve výši 217.300,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům sociálních
služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje. Dotace již byla
přijata na základě avíza dne 31. 10. 2017 zastupitelstvem města.
hlasování = 13 pro
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d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017 určenou
poskytovatelům sociálních služeb
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým
krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce
v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, na základě kterého Domov „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov, obdržel dotaci ve výši 132.900,- Kč a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov, na základě kterého Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov,
obdrží dotaci ve výši 1.093.800,- Kč.
Paní Wittgruberová upozornila, že dotaci ve výši 1.093.800,- Kč, Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov, již přijal.
Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 444/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací
Města Jiříkova, další dotace ve výši 132.900,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům
sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje.
Dotace již byla přijata na základě avíza dne 31. 10. 2017 zastupitelstvem města.
2. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací
Města Jiříkova, další dotace ve výši 1.093.800,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům
sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje.
hlasování = 13 pro
e) změna závazného ukazatele hospodaření
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města, byla žádost
ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, o změnu
závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov na rok 2017, a to příspěvek zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč použít z části
600.000,- Kč na úhradu nájemného Redemptoristům a zbylou část ve výši 600.000,- Kč
použít na úhradu energií. Finanční výbor projednal dne 04. 12. 2017 a doporučil schválit.
Rada města projednala dne 04. 12. 2017 a doporučila schválit.
Pan Havlůj – Částka 1.200.000,- Kč je poměrně vysoká, vzhledem k tomu kolik je tam lidí
z Jiříkova. Budova je stará, náklady jsou vysoké, nechte to Redemptoristům, kteří to 10 let
musí provozovat. Město bude mít 1.200.000,- Kč a může spořit na nový domov důchodců.
Chtěl jsem po panu řediteli domova důchodců zjistit kolik je tam lidí z Jiříkova.
Pan starosta – Zákon o obcích mluví o tom, že máte pečovat o své občany. Zjistíme vám počet
lidí z Jiříkova, kteří tam jsou umístěni.
Pan Kolompár – Byli jsme s panem Havlůjem osobně u pana ředitele domova důchodců
a ten nám řekl, že je tam 10 nebo 11 obyvatel z Jiříkova.

10

Pan starosta – S dotací o nový domov důchodců jsme neuspěli. V příštím roce budete moci
znova rozhodovat o podání žádosti o dotaci k výstavbě nového domova důchodců.
Po diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 445/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, o změnu závazného ukazatele hospodaření příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2017, a to příspěvek
zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč použít z části 600.000,- Kč na úhradu nájemného
Redemptoristům a zbylou část ve výši 600.000,- Kč použít na úhradu energií.
2. ZM schvaluje změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017 tak, že příspěvek zřizovatele ve výši
1.200.000,- Kč příspěvková organizace použije z části ve výši 600.000,- Kč na úhradu
nájemného Redemptoristům a zbylou část ve výši 600.000,- Kč použije na úhradu energií.
hlasování = 13 pro
f) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2017
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města ke schválení pověření Rady města
Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2017. Finanční výbor projednal
dne 04. 12. 2017 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 20. 11. 2017 a doporučila
schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 446/2017
ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 17/2017 k 31. 12. 2017, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč, dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 13 pro
g) rozpočtové opatření č. 16/2017 Města Jiříkova
Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města rozpočtové opatření č. 16/2017
Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 04. 12. 2017 a doporučil schválit. Zastupitelstvo
města k tomuto bodu přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 447/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 16/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 16/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
hlasování = 13 pro
9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pan M. Sabo společně s referentkou správy poplatků za komunální odpad, paní Ing. Lucií
Lipskou, předložili zastupitelstvu města k projednání Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
V Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, byl
upraven Čl. 3 Ohlašovací povinnost, kde byl přidán bod 4) Následky nesplnění povinnosti ke
vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon o místních poplatcích. Nově došlo ke změně
znění odstavce 3) v Čl. 5 Osvobození a také odstavce 3) v Čl. 6 Úlevy. Všechny změny jsou
provedeny v návaznosti na změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Výše poplatku či poskytovaných úlev v identifikovatelném třídění se
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změny netýkají. Projednáno v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru bez
připomínek. Rada města doporučuje ZM vydat OZV č. 2/2017.
Pan Pernica – Doslechl jsem se v televizi, že od nového roku by města neměli bezplatně
vybírat pneumatiky a povinnost přechází na prodejce a pneuservisy.
Paní Ing. Lipská – Z této reportáže mnoho lidí pochopilo, že od nového roku mají města
zakázán výběr pneumatik. Pneuservisy musejí od nového roku povinně zajistit bezplatný
zpětný odběr pneumatik. Města mají stále možnost odebírat nebo neodebírat pneumatiky.
Žádný zákon ani vyhláška neudává, že musí město tyto pneumatiky odebírat.
Pan starosta – Díky paní Ing. Lipské jsme dostali certifikát za Ústecký kraj pro Město Jiříkov,
a to „Garantujeme Vám vítězství v krajském kole soutěže Aktivní obec v roce 2017“ od
společnosti ASEKOL, což jsou elektrospotřebiče.
Pan Havlůj – Jsem pro to vložit do místní Obecně závazné vyhlášky u osvobození od
poplatku, u starších občanů 75 let, formulář k vyplnění ohledně osvobození od místního
poplatku.
Pan starosta – Úředníci tuto možnost prověří a příště vás budeme informovat.
Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 448/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
hlasování = 13 pro
10. Usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád přednesl zastupitelům města Usnesení
z 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 05. 12. 2017.
K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 449/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 05. 12. 2017.
hlasování = 13 pro
11. Různé
a) směrnice č. 21/2017 „Podmínky pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“
Pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města Směrnici č. 21/2017 „Podmínky pro prodej
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“. Jedná se o aktualizaci směrnice na prodej pozemků
od 01. 01 2018. Ze směrnice byla vypuštěna část o uzavírání smluv o budoucí kupní smlouvě
a nájemní smlouvy na prodej pozemků na stavbu rodinného domu. Pozemky na stavbu
rodinných domů již budou prodávány před započetím stavby s tím, že kupující podepíše
směnku na celkovou částku, která bude splatná po 5-ti letech, od podpisu kupní smlouvy,
pokud kupující na pozemku nepostaví rodinný dům. Dle nového občanského zákoníku stavba
přirůstá k pozemku a stavebníci mají potíže při získávání hypotečních úvěrů. Dále je na
zastupitelstvu města stanovit prodejní cenu pozemků. Komise výstavby a životního prostředí
doporučuje ponechat cenu pozemků na stavbu rodinných domů ve stejné výši a u ostatních
pozemků navýšit cenu na 150,- Kč/m2. Finanční výbor doporučuje navýšit prodejní cenu na
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130,- Kč/m2. Rada města doporučuje ponechat prodejní ceny pozemků ve stávající výši,
tj. 120,- Kč/m2.
Pan Dvořák – Jsem pro prodejní cenu pozemků za 120,- Kč/m2. Zajímalo by mne, za kolik se
prodávají pozemky v okolních obcích?
Pan starosta – Město Staré Křečany má 100,-Kč. Město Krásná Lípa má na stavbu rodinných
domků pozemky zdarma.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 450/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 21/2017 „Podmínky pro prodej
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 21/2017 „Podmínky pro prodej pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2018.
hlasování = 13 pro
b) dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace
Pan Mgr. J. Semerád projednal se zastupiteli města Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, který
je nutno schválit, z důvodu aktualizace majetku, na základě inventarizace provedené ke dni
31. 10. 2017. Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 451/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem
Filipovská 686, 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1, a § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 5
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686, 407 53 Jiříkov, s účinností
od 01. 01. 2018.
hlasování = 13 pro
c) dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov
Dále pan Mgr. J. Semerád předložil zastupitelstvu města Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, který je nutno
schválit, z důvodu aktualizace majetku, na základě inventarizace provedené ke dni
31. 10. 2017. K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 452/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65,
407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov
65, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2018.
hlasování = 13 pro
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d) dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace
Posledním bodem, který pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelům města, byl Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín, který je
nutno schválit, z důvodu aktualizace majetku, na základě inventarizace provedené ke dni
31. 10. 2017 a z důvodu rozšíření okruhu doplňkové činnosti o „přípravu obědů pro cizí
strávníky“. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 453/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem
Moskevská 740, 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1, a § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2018.
hlasování = 13 pro
e) peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta Michal Maják předložil zastupitelstvu města jmenný seznam členů finančního
výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva
města Jiříkova, za období od 01. 06. 2017 do 12. 12. 2017, včetně dopisu pana Mgr. V. M.,
o vzdání se peněžitého plnění za funkci člena finančního výboru, ve věci vyplacení
peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 454/2017
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova,
za období od 01. 06. 2017 do 12. 12. 2017, včetně dopisu pana Mgr. V. M.,
o vzdání se peněžitého plnění za funkci člena finančního výboru.
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.
1.200,- Kč
pan J. H.
1.600,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W.
800,- Kč
pan Z. K.
800,- Kč
pan J. V.
800,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 13 pro
f) nový systém odměňování členů zastupitelstev účinný od 01. 01. 2018
Pan M. Maják přednesl zastupitelům města nový systém odměňování členů zastupitelstev
účinný od 01. 01. 2018. K 1. lednu 2018 nabývá účinnosti zákon č. 99/2017 Sb., kterým se
mění zákon o obcích, o krajích a o hl. městě Praze. V tento den také nabývá účinnost nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
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K tomuto datu se zrušuje nařízení vlády č. 37/2003. Neuvolnění členové zastupitelstva nemají
na odměnu právní nárok, o jejím přiznání a výši rozhoduje zastupitelstvo. Neuvolněnému
členu zastupitelstva lze poskytnout odměnu až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce.
Do souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce:
- člena rady
- předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce
- předsedy nebo člena komise rady obce
- předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce
K této kumulaci již, ale nejde přiřadit základní funkci „člena zastupitelstva obce“.
Vzhledem k tomu, že podle platné právní úpravy je zastupitelům vyplácena odměna
v souběhu, což podle nové právní úpravy nelze, je nutné stanovit nově výši odměn
neuvolněným členům zastupitelstva.
Dle doporučení z jednotlivých školení je doporučeno poskytnout odměnu „nekumulovanou“,
a to za tu funkci, která je nejvíce ohodnocena tj. za nejvyšší vykonávanou funkci
neuvolněného zastupitele. Rada města doporučuje stanovit neuvolněným členům
zastupitelstva jednu odměnu za výkon nejvyšší funkce.
Pan Wittgruber – Jak je to například s místostarostou a částkou 30.000,-Kč měsíčně, jedná se
tedy o minimum?
Pan starosta – Je to dané v tabulce, kterou máte v podkladech. Je to částka od 0 do konkrétně
uvedené částky, jedná se o maximální částku.
Pan Wittgruber – Mám s částkou 30.000,-Kč problém.
Pan Kolompár – Držel bych se čísel, které jsou v tabulce uvedené. Nemyslím, že je to
přehnané, za svou práci, která obnáší spousty času, má být každý ohodnocen.
Pan Dvořák – V souvislosti se změnou jednacího řádu nechat to na další zastupitelstvo a jet
v současně nastavených věcech.
Pan starosta – Nastavit si to musíme od 01. 01. 2018, protože podle starého bychom stejně jeli
v maximálních částkách. Staré se k 31. 12. 2017 ruší. Nyní se to schvaluje na 10 měsíců.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 455/2017
ZM rozhodlo stanovit podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, s platností od 01. 01. 2018, neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu za funkci:
místostarosta
30.412,- Kč
člen rady města
6.758,- Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
3.379,- Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
2.816,- Kč
člen zastupitelstva
1.690,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka
za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
g) informace o činnosti rady města
Dalším bodem, který přednesl zastupitelstvu města pan M. Maják, byli informace o činnosti
rady města, a to informace ze 79. schůze RM konané dne 16. 10. 2017, informace
z 80. schůze RM konané dne 31. 10. 2017, informace z 81. schůze RM konané
dne 06. 11. 2017, informace z 82. schůze RM konané dne 20. 11. 2017 a informace
z 83. schůze RM konané dne 28. 11. 2017.
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Pan starosta se zeptal pana Havlůje, zda-li chce, aby se jeho písemné „Připomínky a podněty
do ZM 12. 12. 2017“, které poslal e-mailem, projednávaly zde na zastupitelstvu města a nebo
chce písemné vyjádření.
Pan Havlůj – U některých z bodů žádám o písemné vyjádření.
Bod č. 1 (doslovný přepis)
 RM č.79 16.10.2017 usn.1299/2017 – kontrola hospodaření města 3.Q, 2017 –
neuveřejnění zakázky SD Výměna radiátorů ZŠ Jiříkov fy Vladimír Kříž ZC
811.114,- Kč, kdo toto zanedbal, jaký je závěr . Žádám písemnou odpověď.
Pan starosta – Nebudeme projednávat, žádáte písemnou odpověď, bude Vám písemně
odpovězeno.
Bod č. 2 (doslovný přepis)
 usn. č. 1320/2017 Oprava komunikace Svobodova dle SD provádí fy SAM silnice a
mosty Děčín za cenu 1.800.061,- Kč termín dokončení prací do 1 týdne od zahájení,
SD se nedodržuje , žádám o písemné sdělení , jak bude postupováno proti dodavateli
prací nebo to bude stejný případ jako s oplocením MŠ Filipovská? Žádám o písemné
vyjádření.
Pan starosta – Nebudeme projednávat, žádáte o písemné vyjádření, bude Vám písemně
odpovězeno.
Bod č. 3 (doslovný přepis)
 RM č.81 6.11.2017 usn.č.1327/2017 střednědobý výhled hospodaření MŠ Jiříkov
dotace z rozpočtu města ve výši 1.390.000,- Kč když není naplněna kapacita počtu
dětí v MŠ Hradecká, jedna třída od zprovoznění MŠ je stále prázdná, žádám o sdělení
výše nákladů a výnosů při naplnění školek na 80 – 90%, žádám o písemné vyjádření.
Pan starosta – Nebudeme projednávat, žádáte o písemné vyjádření, bude Vám písemně
odpovězeno.
Bod č. 4 (doslovný přepis)
 RM č. 82 z 20.11.2017 usn. č. 1373/2017 na úřadě nejsou dostatečně fundovaní
úředníci, aby vše dodržovali v souladu s ochranou osobních zákonů a dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, není , že musí být projekt na
poradenské a konzultační činnosti, ale, že se má uzavřít smlouva o poradenské a
konzultačni činnosti“ za 48. 500,- Kč.
Čl. 35 nařízení říká :Pokud je
pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií,
bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za
následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provede správce před
zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních
údajů. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko,
může stačit jedno posouzení.
Pan tajemník MěÚ Jiříkov na výše uvedený písemný dotaz pana Vlastimila Havlůje –
zastupitele města, odpověděl na zasedání zastupitelstva města a ve své odpovědi odůvodnil,
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nutnost implementace požadavků vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) do praxe Městského úřadu Jiříkov, Města Jiříkov, Městské policie Jiříkov
a příspěvkových organizací Města Jiříkov, a to prostřednictvím externí společnosti a formou
poradenské a konzultační činnosti. Poukázal na to, že pro výše uvedený způsob implementace
se rozhodli okolní města, a to Rumburk a Šluknov.
Bod č. 5 (doslovný přepis)
 RM č. 83 ze dne 28.11.2017 „Smlouva o poskytování poradenských a jiných
odborných služeb souvisejících s realizací projektu „ Asistenti prevence kriminality –
Město Jiříkov“ z dotace na tento projekt se může nanejvýš získat 168 tis. Kč, které
budou plně vyčerpány a kolik do tohoto projektu ještě investuje město?
Pan místostarosta – Na schůzi rady města dne 06. 11. 2017 jsem podrobně seznámil
s projektem, který byl vyhlášen MAS (Místní akční skupina český Sever) a kde jsem se účastnil
semináře k tomuto projektu. Na zpracování projektu byl cca 1 měsíc, projekt zpracovával pan
F. M. a s potřebnými údaji jsem mu pomáhal a též bylo konzultováno s krajským úřadem. Jak
již bylo uvedeno, smlouva byla schválena 28. 11. 2017 v radě města. O projektu jsem
informoval, ohledně finanční stránky, i paní Ing. Schovancovou a ohledně výše podílu města
a následném financování neměla připomínek. To, že město bude schvalovat schodkový
rozpočet, neznamená, že nemá dostatek financí a tedy ani na uskutečnění tohoto projektu.
Podrobně bylo vysvětleno paní Ing. Schovancovou na pracovním semináři zastupitelstva
města k rozpočtu. Projekt na APK (asistent prevence kriminality) je na 3 roky. Jednalo by se
o 2 APK a celková částka je 2.281.125,-Kč. Příspěvek EU je 85% (1.938.956,25 Kč), Národní
veřejné zdroje 10% (228.112,50 Kč) a podíl města, tedy vlastní financování je 5%
(114.056,25 Kč). Město by tedy vydalo na 2 APK v tříletém období cca 114.000,- Kč.
Pan npor. Hýbl, případně jeho zástupce, přijde na zasedání zastupitelstva města v příštím
roce, kdy podá informace ke kriminalitě a veřejnému pořádku na území města Jiříkova.
Bod č. 6 (doslovný přepis)
 porady vedení – záp. č. 13 ze dne 24.10. 2017 – zábradlí u ZŠ – K. M., jedno pole
zábradlí za 1 500,- Kč bez pozinkování a nátěru. Bylo výběrové řízení a které firmy
byly osloveny a za jakých podmínek byly osloveny včetně montáže. Žádám písemné
o sdělení celkových rozměrů zábradlí a konečné ceny včetně demontáže stávajícího
zábradlí. Žádám o písemné vyjádření.
Pan starosta - Nebudeme projednávat, žádáte o písemné vyjádření, bude Vám písemně
odpovězeno.
K výše uvedeným informacím ze schůzí rady města, z řad zastupitelů města, nevzešel žádný
dotaz a následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 456/2017
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
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předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 1 proti
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Wittgruber – Na pracovním semináři zastupitelstva města jsem přednesl, že u nás na rohu
v křižovatce jsou pytle a je tam nepořádek, do dnešního dne tam leží, je to více jak jeden
měsíc a nikdo to neřešil.
Pan tajemník – Pokud si pamatuji, tak vám někdo na pracovním semináři slíbil, že to odklidí.
Já se omlouvám, já to zabezpečím.
Pan Havlůj – Veřejně prospěšní pracovníci stojí podle rozpočtu i s dotací cca 2.000.000,- Kč,
odvedou práci za tyto peníze? Nyní chodí do práce na 6 hodinu, do 7:30 hod. je tma, doložte
mi, co dělají. Je škoda když nedělají.
Pan starosta – Na příští zasedání zastupitelstva města pozvu zaměstnance města, který má na
starosti veřejně prospěšné pracovníky, aby Vám to vysvětlil, a Vy to s ním můžete hned
prodiskutovat.
Pan Pernica – Na posledním zastupitelstvu bylo zmiňováno, že přijede komise ohledně
kruhového objezdu u základní školy.
Pan Bc. Stredák – Dneska zde byli kolem 10 hodiny, pan Ing. Votrubec s panem
por. Chloubou, kde řešili výkres zadání od Ústeckého kraje, s tím, že křižovatka by byla
v podstatě stejná, jako je teď, akorát by tam přibilo stínování a zelené směrové sloupky.
Pan Ing. Votrubec poznamenal, že veškeré řešení mimo kruhový objezd jsou špatná. Současný
stav posvětí s poznámkou, že doporučují, aby se udělala okružní křižovatka.
V 18:28 hodin se omluvil pan Ing. Jindřich Jurajda a odešel z 21. zasedání Zastupitelstva
města Jiříkova.
Paní Mgr. Farská – Ráda bych se vrátila a vyjádřila k nemocnici. Nevím, zda li víte
o informaci, že občané Šluknovského výběžku mají možnost využití služby německé
nemocnice tady za hranicemi v Ebersbachu. Akutní zákroky jsou zdarma, protože to platí
pojišťovna v rámci evropské unie. V případě, že jste na několik dní v nemocnici, tak vás sami
upozorní, že nyní už by zákrok byl placen, protože je to nadstandard a pošlou vás domů.
Než se vyřeší situace Rumburské nemocnice, tak můžete využívat služby německé
nemocnice, kde je i český personál.
13. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 21. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:32 hodin.
V Jiříkově dne 18. 12. 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 21. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 12. prosince 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) žádost o prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
b) prodej nemovitostí
c) odkup nemovitosti
d) revokace usnesení
5. Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020
7. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2018
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2017 a mezitímní účetní
závěrka za 3. čtvrtletí roku 2017
b) účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017
c) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017,
na podporu sociálních služeb - smlouva
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017,
určenou poskytovatelům sociálních služeb
e) změna závazného ukazatele hospodaření
f) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření
v roce 2017
g) rozpočtové opatření č. 16/2017 Města Jiříkova
9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2017, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
10. Usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
11. Různé
a) směrnice č. 21/2017 „Podmínky pro prodej pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkova“
b) dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
c) dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
d) dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola
Jiříkov,
okres Děčín - příspěvková organizace
e) peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova
f) nový systém odměňování členů zastupitelstev účinný od 01. 01. 2018
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g) informace o činnosti rady města
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
13. Závěr

========================================================
Usnesení č. 431/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 432/2017
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a panem M. G.,
130 00 Praha, na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2018.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.007/2012 ze dne 22. 08. 2012, mezi Městem Jiříkov a panem M. G., 130 00 Praha,
na p.p.č. 594/10 o výměře 1140 m2, v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2018.
Usnesení č. 433/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6236
(ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům J. a J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6236 (ostatní
plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle, GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům J. a J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- 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. 434/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
paní L. H., 418 01 Bílina a panu Š. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši
119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy,
na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1753/1
(ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017, na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní L. H.,
418 01 Bílina a panu Š. B., , 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
bod 3.1.1., tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši

20

119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní smlouvy, na
pozemku nepostaví a nezkolaudují 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. 435/2017
1. ZM projednalo nabídku firmy Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice, k odkupu
nemovitosti č.p. 494 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 691 v k.ú. Jiříkov,
z důvodu předkupního práva Města Jiříkov, za prodejní cenu 400.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo nevyužít nabídku firmy Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice,
k odkupu nemovitosti č.p. 494 v části obce Starý Jiříkov, na st.p.č. 691 v k.ú. Jiříkov,
z důvodu předkupního práva Města Jiříkov, za prodejní cenu 400.000,- Kč.
Usnesení č. 436/2017
ZM revokuje usnesení č. 283/2016 z 15. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 7. prosince 2016.
Usnesení č. 437/2017
ZM revokuje usnesení č. 360/2017 z 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 30. května 2017.
Usnesení č. 438/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 04. 12. 2017.
Usnesení č. 439/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova
na roky 2019 - 2020.
Rok 2019: příjmy ve výši 71.783.000,- Kč, výdaje ve výši 67.850.000,- Kč, závazky ve výši
3.933.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.359.000,- Kč.
Rok 2020: příjmy ve výši 74.418.000,- Kč, výdaje ve výši 70.765.000,- Kč, závazky ve výši
3.653.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.359.000,- Kč.
2. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2019 – 2020.
Usnesení č. 440/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2018, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.205.000,- Kč, výdaje ve výši 53.460.000,- Kč,
financování ve výši – 1.255.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2018, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje
ve výši 57.189.000,- Kč, financování ve výši 1.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
500.000,- Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje
ve výši 57.689.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
0,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje
ve výši 66.407.000,- Kč, financování ve výši + 8.718.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 8 718 000,- Kč.
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3. ZM projednalo a bere na vědomí:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2018,
b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2018.
4. ZM projednalo a bere na vědomí informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 dle
zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
5. ZM projednalo a bere na vědomí Rozpočtová pravidla města Jiříkova pro rok 2018
a Komentář k rozpočtu na rok 2018.
6. ZM projednalo a bere na vědomí odvod odpisů roku 2018 a odvod celého investičního
fondu nejpozději do 19. 12. 2018 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové
organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
7. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2018 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 57.689.000,- Kč, ve výdajové části
66.407.000,- Kč, financování ve výši + 8.718.000,- Kč, dle předloženého návrhu uvedeného
v bodě 2, písm. c).
8. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 57.689.000,- Kč, výdaje ve výši 66.407.000,- Kč
a financování ve výši 8.718.000,- Kč, jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok
2018.
9. ZM schvaluje:
a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2018,
b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2018.
10. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2018 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2018.
11. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu závazné ukazatele na rok 2018
takto:
a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 6.158.000,- Kč, kapitálové výdaje
10.308.000,- Kč,
b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 13.160.000,- Kč,
kapitálové výdaje 250.000,- Kč,
c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 8.104.000,- Kč, kapitálové výdaje 650.000,- Kč,
d) odbor ekonomický – provozní výdaje 2.657.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,
e) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 18.402.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč.
12. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2018
takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní
příspěvek 1.390.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši
3.278.000,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek 1.800.000,- Kč.
13. ZM schvaluje Rozpočtová pravidla Města Jiříkova na rok 2018 a jejich uplatňování při
hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2018.
14. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2018 a odvod celého investičního fondu
nejpozději do 19. 12. 2018 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
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15. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace
zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.
16. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2018 ve výši 0,- Kč.
17. ZM rozhodlo:
a) převést finanční prostředky ve výši 7.422.639,82 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú. 921389399/0800, na financování
výdajů rozpočtu roku 2018, první část ve výši 3.712.000,- Kč převést v lednu 2018, druhou
část ve výši 3.710.639,82 Kč převést květnu 2018,
b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.
Usnesení č. 441/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2017:
a) příjmy ve výši 61.023.926,46 Kč, výdaje ve výši 50.859.804,92 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 10.164.121,54 Kč,
b) výnosy ve výši 53.927.334,34 Kč, náklady ve výši 39.836.935,85 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 14.090.398,49 Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova
k 30. 09. 2017, tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 9/2017 schválit.
Usnesení č. 442/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017 v celkové výši 44.040,- Kč, a to na odbornou
přípravu strojníku a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod
jejího zřizovatele.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2017,
v celkové výši 44.040,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
Usnesení č. 443/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální služby
Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města
Jiříkova, dotace ve výši 217.300,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům sociálních
služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje. Dotace již byla
přijata na základě avíza dne 31. 10. 2017 zastupitelstvem města.
Usnesení č. 444/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací
Města Jiříkova, další dotace ve výši 132.900,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům
sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje.
Dotace již byla přijata na základě avíza dne 31. 10. 2017 zastupitelstvem města.
2. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební
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3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 a Domovem „Srdce v dlaních“ - sociální
služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací
Města Jiříkova, další dotace ve výši 1.093.800,- Kč je na rok 2017 a je určena poskytovatelům
sociálních služeb, na podporu poskytování sociálních služeb, na území Ústeckého kraje.
Usnesení č. 445/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, o změnu závazného ukazatele hospodaření příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2017, a to příspěvek
zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč použít z části 600.000,- Kč na úhradu nájemného
Redemptoristům a zbylou část ve výši 600.000,- Kč použít na úhradu energií.
2. ZM schvaluje změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2017 tak, že příspěvek zřizovatele ve výši
1.200.000,- Kč příspěvková organizace použije z části ve výši 600.000,- Kč na úhradu
nájemného Redemptoristům a zbylou část ve výši 600.000,- Kč použije na úhradu energií.
Usnesení č. 446/2017
ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 17/2017 k 31. 12. 2017, v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč, dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 447/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 16/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 16/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 448/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2017,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 449/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Usnesení z 14. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 05. 12. 2017.
Usnesení č. 450/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 21/2017 „Podmínky pro prodej
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.
2. ZM rozhodlo schválit směrnici č. 21/2017 „Podmínky pro prodej pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 01. 2018.
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Usnesení č. 451/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem
Filipovská 686, 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1, a § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 5
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686, 407 53 Jiříkov, s účinností
od 01. 01. 2018.
Usnesení č. 452/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65,
407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov
65, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2018.
Usnesení č. 453/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem
Moskevská 740, 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1, a § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schválit Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 01. 2018.
Usnesení č. 454/2017
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova,
za období od 01. 06. 2017 do 12. 12. 2017, včetně dopisu pana Mgr. V. M., o vzdání se
peněžitého plnění za funkci člena finančního výboru.
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.
1.200,- Kč
pan J. H.
1.600,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W.
800,- Kč
pan Z. K.
800,- Kč
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pan J. V.
800,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 455/2017
ZM rozhodlo stanovit podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, s platností od 01. 01. 2018, neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu za funkci:
místostarosta
30.412,- Kč
člen rady města
6.758,- Kč
předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
3.379,- Kč
člen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu
2.816,- Kč
člen zastupitelstva
1.690,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka
za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
Usnesení č. 456/2017
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.

Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
Mgr. Dagmar Farská

……………………………..
pan Jan Dvořák

V Jiříkově dne 19. 12. 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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