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 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 27. února 2018
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Ing. Jindřich Jurajda

……………………….…….
p. Ondřej Pernica

Zasedání se zúčastnilo 12 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 22. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Vlastimil Havlůj
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Miroslav Horák
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Gejza Kolompár
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Jindřich Jurajda
a pan Ondřej Pernica, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 22. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 12 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 – revokováno, 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá
(Smlouva zatím nebyla uzavřena.), 18. ZM: usn. č. 360/2017 – revokováno, usn. č. 372/2017
– trvá (Zpracování projektové dokumentace bylo naplánováno do rozpočtu na rok 2018.),
19. ZM: 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. 417/2017 – splněno, 21. ZM: usn. č. 432/2017 – splněno,
usn. č. 433/2017 – trvá (Nově předloženo na jednání ZM, prodej pouze na jednoho kupujícího.),
usn. č. 434/2017 – splněno, usn. č. 435/2017 – splněno, usn. č. 436/2017 – splněno,
usn. č. 437/2017 – splněno
Finanční záležitosti: 21. ZM: usn. č. 438/2017 - splněno, usn. č. 439/2017 - splněno,
usn. č. 440/2017 – splněno, usn. č. 441/2017 - splněno, usn. č. 442/2017 – splněno,
usn. č. 443/2017 - splněno, usn. č. 444/2017 - splněno, usn. č. 445/2017 – splněno,
usn. č. 446/2017 - splněno, usn. č. 447/2017 – splněno
Různé: 21. ZM: usn. č. 448/2017 – splněno, usn. č. 450/2017 – splněno, usn. č. 451/2017
– splněno, usn. č. 452/2017 – splněno, usn. č. 453/2017 – splněno, usn. č. 454/2017 - splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 457/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta M. Maják představil zastupitelstvu města pana npor. Bc. Josefa Hýbla, vedoucího
Obvodního oddělení PČR Rumburk, aby následně zastupitele a občany města Jiříkova seznámil
s bezpečnostní situací v obvodu PČR Rumburk. Následně dal pan starosta slovo
panu npor. Bc. Josefu Hýblovi, který informoval přítomné zastupitele a občany města
s bezpečnostní situací za roky 2013 - 2017, a to jak v obvodu PČR Rumburk, tak na území
města Jiříkov, vlastním chodem PČR a spoluprací s MP Jiříkov. Ze statistických výstupů
vyplývá, že v obvodu Obvodního oddělení Rumburk došlo v posledním sledovaném období
k ustálení nárůstu kriminality. Npor. Bc. J. Hýbl poskytl strukturu a analýzu kriminality
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v teritoriu obvodního oddělení Rumburk za rok 2013 – 2017. Součástí této analýzy byl přehled
trestných činů a procentuální srovnání s roky předešlými (majetková trestná činnost, násilná
trestná činnost, krádeže vloupáním, krádeže prosté, krádeže motorových vozidel a ostatní).
Dále pan npor. Bc. J. Hýbl zodpověděl dotazy zastupitelů města a přísedících občanů.
Pan starosta poděkoval panu npor. Bc. Josefu Hýblovi za seznámení s touto strukturou
a analýzou. V případě zájmu občanů o nahlédnutí do této struktury a analýzy kriminality, bude
uložena na sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.
Následně dal pan starosta M. Maják slovo panu Mgr. Petru Dubravcovi řediteli Lužické
nemocnice a polikliniky a.s., který objasnil situaci v Lužické nemocnici a poliklinice a.s.
po jednání s Krajským úřadem Ústeckého kraje, ve věci převzetí uvedené nemocnice, které
nevyšlo. Dále P. Dubravec přednesl informaci o vyhlášeném dvoukolovém tendru, kdy
v prvním kole museli uchazeči prokázat oprávnění provozovat zdravotní péči ve všech oborech,
které jsou v tendru vypsány a zabezpečit finanční limit. Uzávěrka druhého kola tendru byla
stanovena na 28. 02. 2018. Do 31. 03. 2018 bude rozhodnuto o vítězi tendru a s ním podepsána
smlouva.
Dále vysvětlil vzniklou situaci se zdravotním střediskem praktického lékaře v Dvořákově ulici
v Jiříkově. K těmto tématům dále proběhla diskuze kdy pan Mgr. Petr Dubravec zodpověděl
dotazy zastupitelů města a přísedících občanů.
Pan Tomáš Martínek, jako člen Městské policie Jiříkov, měl připomínku na chování zastupitele
města pana Vlastimila Havlůje vůči městské policii, a to v době kdy městská policie vykonává
služební činnost. Pan V. Havlůj na toto odpověděl, že pan T. Martínek nemá pravdu a aby
případné důkazy doložil.
Se svým přednesem vystoupil pan Martin Hase, vedoucí pracovník zaměstnanců zařazených na
veřejně prospěšné práce a objasnil jejich pracovní činnost. Dále odpověděl na dotazy pana
Vlastimila Havlůje.
Pan G. ve svém proslovu zdůraznil, že zaměstnanci na veřejně prospěšných pracích, v zimním
období již od 06:00 hodin čistí, posypávají a zpřístupňují chodníky.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města k projednání záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej
části p.p.č. 159/1 a části p.p.č.160/1. Tyto části pozemků jsou zastavěny a pro narovnání
vlastnictví a zápis do katastru nemovitostí jsou tyto parcely předmětem prodeje. Záměr prodeje
byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej
doporučují. Rada města záměr prodeje doporučuje. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 458/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost)
o výměře 21 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost)
o výměře 21 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
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Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova. Žadatelé si podali žádost o koupi p.p.č. 498/4 a p.p.č. 6654. Jedná se pozemky
za nově vybudovaným chodníkem. Při přípravě podkladů k prodeji byla zároveň zaměřena
p.p.č. 501/2 tak, aby v majetku Města Jiříkov zůstala sakrální památka (kříž) a dále byla
oddělena část st.p.č. 674, která je součástí chodníku. Záměr prodeje byl projednán v Komisi
výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města
záměr prodeje doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 459/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4
(zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 498/4 (zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2
vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova. Firma si podala žádost na odkup p.p.č. 2702. Jedná se o pozemek navazující na areál
firmy. Pozemek byl geometricky zaměřen tak, že byly odděleny části, které zasahují do
komunikace. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním
výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města záměr prodeje doporučuje. K tomuto bodu
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 460/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 2702 (zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 2702 (zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo předložil k projednání zastupitelům města záměr prodeje nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova. Firma požádala o odkoupení části p.p.č. 756/2. Část tohoto
pozemku byla v loňském roce prodána. Zbývající pozemek byl rozdělen tak, že část pozemku
byla oddělena a sloučena do komunikace. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby
a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města záměr
prodeje doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 461/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 63 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1511-94/2017,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 63 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1511-94/2017,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
Dalším bodem, který pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města, byl záměr prodeje
nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Žadatelé mají uzavřenu smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na prodej p.p.č. 621/1 na stavbu rodinného domu. Vznikla st.p.č. 2066, na které byl
postaven a zkolaudován rodinný dům. Na základě splnění podmínek žádají o prodej pozemků
za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby
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a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města záměr
prodeje doporučuje. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 462/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2066
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 754 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013, ze dne 03. 07. 2013,
tj. 880,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 2066 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda)
o výměře 754 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013,
ze dne 03. 07. 2013, tj. 880,- Kč.
hlasování = 12 pro
b) záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města žádost o prodloužení lhůty na předložení
kolaudačního rozhodnutí z důvodu přípravy kolaudačního řízení vrtané studny. Po té bude dále
pokračováno v přípravě kolaudace rodinného domu. Na prodloužení lhůty k dokončení
výstavby RD musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků města Jiříkova pro
stavbu rodinného domu a dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Žádost byla
projednána v Komisi výstavby a životního prostředí, která prodloužení smlouvy doporučuje.
Rada města prodloužení smlouvy také doporučuje. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 463/2018
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. J.,
408 01 Rumburk a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře
1441 m2, st.p.č. 2039 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2019.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008, mezi Městem Jiříkov a paní L. J., 408 01 Rumburk a panem
J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2019.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
Dále pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města k projednání žádost o prodloužení lhůty na
předložení kolaudačního rozhodnutí z důvodu dohotovení potřebných revizí a drobných úprav
ve stavebních plánech rodinného domu. Na prodloužení lhůty k dokončení výstavby RD musí
být uzavřen dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků města Jiříkova pro stavbu rodinného
domu a dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Žádost byla projednána v Komisi
výstavby a životního prostředí, která prodloužení smlouvy doporučuje. Rada města prodloužení
smlouvy také doporučuje. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 464/2018
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 08/2011 ze dne 02. 05. 2011, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K.,
407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1
(trvalý travní porost) o výměře 837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 30. 06. 2020.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 08/2011 ze dne 02. 05. 2011, mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to
na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní
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porost) o výměře 837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 30. 06. 2020.
hlasování = 12 pro
c) dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města žádost o prodloužení smlouvy o budoucí kupní
smlouvě. Stavebník nového rodinného domu požádal o prodloužení nájemní smlouvy
a smlouvy o budoucí kupní smlouvě z důvodu změny jeho životní situace a následné
odstěhování. Na pozemku je postavena základová deska, která je v jeho vlastnictví. Stavebník
řeší převod stavby a projektu na nového stavebníka. Žádost byla projednána v Komisi výstavby
a životního prostředí a ve finančním výboru. Oba orgány prodloužení smlouvy doporučují.
Záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě je zveřejněn na úřední desce
od 22. 12. 2017. Rada města doporučuje ZM schválit dodatek č. 1. Zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
Usnesení č. 465/2018
1. ZM projednalo předložený Dodatek 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 3,
na p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2018.
2. ZM rozhodlo 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 3, na p.p.č. 594/10
(zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2018.
hlasování = 12 pro
d) prodej nemovitosti
Dalším z bodů, který pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města, byl prodej nemovitosti, kdy
manželé podali žádost o koupi části p.p.č. 6236 v Oldřichově ulici. P.p.č. 6236 byla rozdělena
tak, aby došlo k narovnání vlastnické hranice v terénu. Dále byla zaměřena p.p.č. 6555, která
je ve vlastnictví jednoho z manželů a vede Oldřichovou ulicí. Tyto dvě oddělené parcely budou
předmětem koupě a prodeje, tím dojde k narovnání vlastnictví v Oldřichově ulici. Prodej části
p.p.č. 6236 byl na zasedání ZM schválen oběma manželům (dle žádosti o koupi pozemku), ale
jeden z manželů požádal o koupi pozemku pouze na svoji osobu. Z tohoto důvodu bude
usnesení ZM ze dne 12. 12. 2017 revokováno a přijato nové usnesení. Záměr prodeje byl
projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej
doporučují. Záměr prodeje pozemků byl schválen na zasedání ZM dne 31. 10. 2017 a vyvěšen
na úřední desce od 10. 11. 2017. Rada města prodej pozemků doporučuje. Následně zastupitelé
města přijali usnesení:
Usnesení č. 466/2018
1. ZM revokuje usnesení č. 433/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 12. prosince 2017.
2. ZM projednalo prodej nemovitosti 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, panu 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 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, panu J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.

6

4. 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 = 12 pro
e) odkup nemovitosti
Posledním bodem, který pan M. Sabo projednal se zastupiteli města, byl odkup nemovitosti.
Při prodeji části p.p.č. 6236 v Oldřichově ulici žadateli byla zaměřena i p.p.č. 6555, která je
v jeho vlastnictví a vede Oldřichovou ulicí. Jedná se o část p.p.č. 6555 o výměře 28 m 2
v k.ú. Jiříkov, která slouží jako komunikace. Komise výstavby a životního prostředí a finanční
výbor odkup pozemku doporučují. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 467/2018
1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to část p.p.č. 6555 (vodní plocha) o výměře 28 m2
v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1530-177/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1218
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
pana J. N., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo odkoupit část p.p.č. 6555 (vodní plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1218 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana J. N., 407 53 Jiříkov,
za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.360,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.
hlasování = 12 pro
5. Usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová předložila zastupitelstvu města
Usnesení z 26. zasedání finančního výboru ze dne 26. 02. 2018 a Plán činnosti Finančního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov na rok 2018. K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 468/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 26. 02. 2018.
2. ZM rozhodlo schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova na rok
2018 dle předloženého návrhu.
hlasování = 12 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města vyúčtování dotace poskytnuté „ARTE
MUSICA“ zapsanému spolku, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
zastoupeného Mgr. Jiřím Chlumem, v roce 2017 ve výši 50.000,- Kč. Finanční výbor projednal
dne 26. 02. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 28. 12. 2017 a doporučila ZM
schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 469/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené „ARTE
MUSICA“ zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
hlasování = 12 pro
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b) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - SK VIKTORIE, z.s.
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města, bylo vyúčtování
dotace poskytnuté SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752,
zastoupené Mgr. Kateřinou Mrázkovou, předsedkyní spolku, v roce 2017 ve výši 100.000,- Kč.
Finanční výbor projednal dne 26. 02. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala
dne 28. 12. 2017 a doporučila ZM schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 470/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši
100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
hlasování = 12 pro
c) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání vyúčtování dotace
poskytnuté TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupené Michalem
Majákem, předsedou spolku, v roce 2017 ve výši 250.000,- Kč. Finanční výbor projednal dne
26. 02. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 28. 12. 2017 a doporučila ZM
schválit.
Pan starosta M. Maják oznámil zastupitelům města, že má k projednávané věci vztah, neboť je
předsedou uvedeného spolku, ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní.
Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 471/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené TJ Spartak
Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve výši
250.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
hlasování = 12 pro
d) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
Dále paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města vyúčtování dotace poskytnuté
Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, zastoupené
Mgr. Jozefem Kujanem, SDB, farářem, v roce 2017 ve výši 78.000,- Kč. Finanční výbor
projednal dne 26. 02. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 28. 12. 2017
a doporučila ZM schválit. K tomuto projednávanému bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 472/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené
Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, dotace ve
výši 78.000,- Kč byla řádně vyúčtována, část ve výši 50.000,- Kč na obnovu podlahy v bazilice
byla vyčerpána v plné výši, část ve výši 28.000,- Kč na mzdu průvodce byla vyčerpána ve výši
22.286,- Kč a nedočerpaná část ve výši 5.714,- Kč byla vrácena na účet města dne 20. 12. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
hlasování = 12 pro
e) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
Paní Ing. Schovancová přednesla k projednání zastupitelům města poslední vyúčtování, a to
vyúčtování dotace poskytnuté ČSS, z.s. – sportovně střeleckému klubu Jiříkov, 407 53 Jiříkov,
IČ: 64676935, zastoupeného Pavlem Kastlem, předsedou, v roce 2017 ve výši 72.000,- Kč.
Finanční výbor projednal dne 26. 02. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala
dne 28. 12. 2017 a doporučila ZM schválit. Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
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Usnesení č. 473/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené
ČSS, z.s. – sportovně střeleckým klubem Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, dotace
ve výši 72.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
hlasování = 12 pro
f) poskytování dotací z rozpočtu města
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města, byl formulář
- Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář – Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova a seznámila zastupitele města
s doporučením finančního výboru a rady města, kdy oba orgány doporučují ZM zvolit opět pro
rok 2018, dle zkušeností z roku 2017, individuální poskytování dotací dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a schválit
formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář – Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova. K tomuto bodu zastupitelé
města přijali usnesení:
Usnesení č. 474/2018
1. ZM projednalo formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář
– Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2018, dle zkušeností z roku 2017, individuální poskytování
dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. ZM schvaluje formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář
– Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova.
hlasování = 12 pro
g) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
na rok 2017
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání dodatek č. 3 ke Smlouvě
o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a přijetí dotace pro příspěvkovou
organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2017 určenou
poskytovatelům sociálních služeb. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 475/2018
ZM projednalo a bere na vědomí dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
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 190.700,- 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 28. 12. 2017 radou města.
hlasování = 12 pro
h) vyúčtování dotací přijatých v roce 2017
Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města vyúčtování dotací přijatých
v roce 2017. Rada města projednala dne 05. 02. 2018 a doporučila schválit. Finanční výbor
projednal dne 26. 02. 2018 a doporučil schválit. Následně zastupitelé města k tomuto bodu
přijali usnesení:
Usnesení č. 476/2018
1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací roku 2017:
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Výše dotace

a) Volby do Parlamentu ČR
b) Výkon státní správy
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
e) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
f) Demolice objektu č.p. 1 – hotel Beseda
g) Podpora ÚK na sociální služby 2018
h) Podpora vybraných sociálních služeb
i) Podpora sociálních služeb

Celkem

78.000,- Kč
1.976.200,- Kč
2.766.422,- Kč
244.040,- Kč
225.460,80 Kč
1.240.672,- Kč
204.277,09 Kč
217.300,- Kč
8.633.700,- Kč

15.586.071,89 Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
15.447,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

15.447,- Kč

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2017.
3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2017 ve výši 15.447,- Kč.
hlasování = 12 pro
i) dotace na úhradu výdajů související s volbou prezidenta republiky
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města přijetí neinvestiční dotace na úhradu
výdajů související s volbou prezidenta republiky. Finanční výbor projednal dne 26. 02. 2018
a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 05. 02. 2018 a doporučila přijmout.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 477/2018
1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje,
na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky, ve výši 85.500,- Kč.
2. ZM rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
hlasování = 12 pro
j) příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města k projednání,
bylo přijetí příspěvku na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018. Rada města
projednala dne 05. 02. 2018 a doporučila přijmout a schválit. Finanční výbor projednal
dne 26. 02. 2018 a doporučil přijmout a schválit. Následně zastupitelé města přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 478/2018
1. ZM projednalo přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí, na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018, ve výši
2.170.500,- Kč, z toho 720.514,- Kč na základní působnost a 1.450.000,- Kč na financování
veřejného opatrovnictví.
2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí, na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018, ve výši 2.170.500,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
hlasování = 12 pro
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k) rozpočtové opatření č. 17/2017 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města rozpočtové opatření č. 17/2017, které
dle stanovené kompetence zastupitelstvem města schválila rada města dne 28. 12. 2017,
na své 86. schůzi. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 479/2018
ZM projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2017, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města z 21. zasedání konaného dne 12. 12. 2017, č. usnesení
447/2017, schválila RM dne 28. 12. 2017, na 86. schůzi, č. usnesení 1438/2017.
hlasování = 12 pro
l) rozpočtové opatření č. 1/2018 Města Jiříkova
Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města, bylo
rozpočtové opatření č. 1/2018 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 26. 02. 2018
a doporučil schválit. Následně zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 480/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
hlasování = 12 pro
7. Různé
a) smlouva o provedení aukce
Starosta města pan Michal Maják přednesl zastupitelům města k projednání nabídku
od společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, na zajištění prodeje nemovitosti č.p. 839 (bývalý
Vlakoz) a přilehlých pozemků na základě Smlouvy o provedení aukce. Rada města nabídku
projednala a doporučuje Smlouvu o provedení aukce schválit.
Paní D. – V případě zájmu, bude město informováno s jakým úmyslem a záměrem to bude
zájemce kupovat?
Pan starosta – Prodává se to jako průmyslový areál a nedokáži říci, co s tím majitel bude hodlat
udělat. Zastupitelstvo města bude rozhodovat, o odsouhlasení nabídkové ceny a kupní smlouvy.
Po té zjistíme, k čemu se areál bude využívat.
Pan Sabo – V případě, že by zájemce chtěl něco jiného než průmyslovou výrobu, musela by se
provést změna územního plánu, která trvá 2 roky a po té může proběhnout rekolaudace.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 481/2018
1. ZM bere na vědomí nabídku od společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura,
se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, na zajištění prodeje
nemovitostí ve vlastnictví města, prostřednictvím portálu e-dražby.cz. Nabídka
se týká prodeje nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez č.p.
(zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 1055m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za cenu dle znaleckého posudku 1.700.000,- Kč.
2. ZM projednalo návrh Smlouvy o provedení aukce od společnosti AUDRA s.r.o., aukční
a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,
k zajištění aukce na nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez
č.p. (zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 1055 m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463m2,
p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za minimální cenu dle znaleckého posudku
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1.700.000,- Kč. Zajištění aukce je bezúplatné.
3. ZM rozhodlo
schválit Smlouvu o provedení aukce od společnosti AUDRA s.r.o., aukční
,
a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,
k zajištění aukce na nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez č.p.
(zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 1055 m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za minimální cenu dle znaleckého posudku
1.700.000,- Kč.
hlasování = 12 pro
b) usnesení Policie ČR KŘP Ústeckého kraje
Pan starosta M. Maják informoval zastupitelstvo města o USNESENÍ Policie České republiky
KŘP Ústeckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor HK – 1. oddělení,
Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, ve věci „odložení“ trestní věci podezření
ze spáchání zločinu Poškození věřitele podle § 222/1a, 4a, trestního zákoníku, kterého se měl
dopustit J. J. a J. Ch., jako jednatelé společnosti ELSTAV JK s.r.o., IČO: 47284200.
Po přednesené informaci starosty města proběhla diskuze členů zastupitelstva města.
Pan Kolompár – Měl bych výhrady. Výběrová komise a stavební úřad by měli efektivněji
vybírat firmy, kterým dávají zakázky, myslím si, že by to mělo být v jejich kompetenci. Tato
firma měla tři roky zpětně problémy a neměla dobré renomé, a proto by se tyto firmy měly
ověřovat a zjišťovat reference.
Pan Havlůj – Výběrové řízení se na tuto stavbu dělalo již dvakrát. Byly špatně nastavené
podmínky. Nedodržela se cena a termín a proto se muselo dělat další výběrové řízení.
Pan starosta - Podmínky byly nastavené tak, jak si to přál státní fond životního prostředí.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 482/2018
ZM bere na vědomí informaci starosty města o USNESENÍ Policie České republiky KŘP
Ústeckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor HK – 1. oddělení,
Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, ve věci „odložení“ trestní věci podezření
ze spáchání zločinu Poškození věřitele podle § 222/1a, 4a, trestního zákoníku, kterého se měl
dopustit J. J., 408 01 Rumburk – Horní Jindřichov a J. Ch., 417 03 Dubí – Bystřice, jako
jednatelé společnosti ELSTAV JK s.r.o., IČO: 47284200.
hlasování = 12 pro
c) informace o činnosti rady města
Dalším bodem, který pan starosta M. Maják přednesl zastupitelům města, byly informace
o činnosti rady města v oblasti samostatné působnosti od posledního zasedání Zastupitelstva
města Jiříkova, a to Informace z 84. schůze RM konané dne 04. 12. 2017, Informace
z 85. schůze RM konané dne 18. 12. 2017, Informace z 86. schůze RM konané dne
28. 12. 2017, Informace z 87. schůze RM konané dne 15. 01. 2018, Informace z 88. schůze RM
konané dne 24. 01. 2018 a Informace z 89. schůze RM konané dne 05. 02. 2018. Následně
zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 483/2018
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
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d) záměr realizace - KM Trading CZ s.r.o.
Posledním bodem, který pan starosta M. Maják projednal se zastupitelstvem města, byly
3 dopisy pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti KM Trading CZ s.r.o.,
Březinova ul. 902/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360, se žádostí k projednání v radě města dne
19. 02. 2018 a následném zastupitelstvu, ve kterých uvádí záměry:
a) realizace přistávací dráhy pro UL letadlo – číslo 1/2018
Jedná se o přistávací a vzletovou dráhu na malé osobní letadlo. Dráha nepřesáhne
450 m na délku a cca 20 m na šířku s dotazem, zda by město neposkytlo (prodalo) vhodnou
parcelu na okraji města pro realizaci přistávací a vzletové dráhy. Několik lokalit máme
vytipovaných:
- pozemek podél Sprévy od Filipova směrem k Jiříkovu,
- pozemek za bývalými Dřevařskými závody k lesu,
- pozemek za hřbitovem nebo za TJ Spartakem k lesu.
b) realizace logistického centra – číslo 2/2018
Jedná se o vybudování logistického centra pro přepravu a skladování hutního materiálu všeho
druhu v areálu bývalé továrny Elitexu. Provoz nepředstavuje žádnou hlučnou činnost, pouze
půjde o větší množství přepravovaného materiálu přes město. Předběžně 30+ kamionů/den.
c) realizace přístavby haly ul. Březinova – číslo 3/2018
Jedná se o záměr přístavby skladovací haly ke stávající nové hale (stejně, jako momentálně
staví firma EWM). Nová hala bude ocelová, stejné barevné provedení, stejná výška.
Z poloviny bude na našem pozemku, ale druhá polovina zasahuje na pozemek, který není
evidován jako stavební pro tento druh stavby.
Po seznámení se záměry pana P. Kratochvíla, starostou města, proběhla k výše uvedeným
záměrům diskuze zastupitelstva města a občanů, po které dal pan starosta hlasovat po částech
o navrženém usnesení č. 484/2018, a to o bodu 1, písm. a) navrženého usnesení č. 484/2018
ve znění „1. ZM bere na vědomí písemné žádosti pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti
KM Trading CZ s.r.o., Březinova ul. 902/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360, k projednání v radě
města dne 19. 02. 2018 a následném zastupitelstvu. V žádostech se uvádí:
a) realizace přistávací dráhy pro UL letadlo – číslo 1/2018
Jedná se o přistávací a vzletovou dráhu na malé osobní letadlo. Dráha nepřesáhne
450 m na délku a cca 20 m na šířku s dotazem, zda by město neposkytlo (prodalo) vhodnou
parcelu na okraji města pro realizaci přistávací a vzletové dráhy. Několik lokalit máme
vytipovaných:
- pozemek podél Sprévy od Filipova směrem k Jiříkovu,
- pozemek za bývalými Dřevařskými závody k lesu,
- pozemek za hřbitovem nebo za TJ Spartakem k lesu.“
Hlasováním 12 pro byla tato část usnesení přijata.
Dále o písm. b) bodu 1 navrženého usnesení č. 484/2018 ve znění „b) realizace logistického
centra – číslo 2/2018
Jedná se o vybudování logistického centra pro přepravu a skladování hutního materiálu všeho
druhu v areálu bývalé továrny Elitexu. Provoz nepředstavuje žádnou hlučnou činnost, pouze
půjde o větší množství přepravovaného materiálu přes město. Předběžně 30+ kamionů/den.“
Vzhledem k tomu, že zastupitelé města hlasovali 4 pro, 7 proti, 1 se zdržel, nevzniklo žádné
usnesení pod písm. b) bodu 1 navrženého usnesení č. 484/2018.
Vzhledem k tomu, že nevzniklo žádné usnesení pod písm. b) bodu 1 navrženého usnesení
č. 484/2018, návrhová komise původní písm. c), bodu 1 navrženého usnesení č. 484/2018,
označila jako písm. b).
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Následně dal starosta města hlasovat o písm. b) bodu 1 navrženého usnesení č. 484/2018
ve znění „b) realizace přístavby haly ul. Březinova – číslo 3/2018
Jedná se o záměr přístavby skladovací haly ke stávající nové hale (stejně, jako momentálně
staví firma EWM). Nová hala bude ocelová, stejné barevné provedení, stejná výška. Z poloviny
bude na našem pozemku, ale druhá polovina zasahuje na pozemek, který není evidován jako
stavební pro tento druh stavby.“
Hlasováním 8 pro, 3 proti, 1 se zdržel, byla tato část usnesení přijata.
Na závěr starosta města dal hlasovat o bodu 2 navrženého usnesení č. 484/2018 ve znění
„2. ZM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – upřesnit čísla pozemkových parcel
k záměrům pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti KM Trading CZ s.r.o., Jiříkov a dané
záměry projednat s Odborem regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk k dalšímu
postupu.“ a hlasováním 12 pro tato část usnesení byla přijata.
Usnesením č. 484/2018 bylo přijato v bodě 1 písm a), písm. b) (původně písm c)) a pod bodem
2 tak, jak je níže vedeno včetně hlasování.
Usnesení č. 484/2018
1. ZM bere na vědomí písemné žádosti pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti
KM Trading CZ s.r.o., Březinova ul. 902/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360, k projednání v radě
města dne 19. 02. 2018 a následném zastupitelstvu. V žádostech se uvádí:
a) realizace přistávací dráhy pro UL letadlo – číslo 1/2018
Jedná se o přistávací a vzletovou dráhu na malé osobní letadlo. Dráha nepřesáhne
450 m na délku a cca 20 m na šířku s dotazem, zda by město neposkytlo (prodalo) vhodnou
parcelu na okraji města pro realizaci přistávací a vzletové dráhy. Několik lokalit máme
vytipovaných:
- pozemek podél Sprévy od Filipova směrem k Jiříkovu,
- pozemek za bývalými Dřevařskými závody k lesu,
- pozemek za hřbitovem nebo za TJ Spartakem k lesu.
hlasování = 12 pro
b) realizace přístavby haly ul. Březinova – číslo 3/2018
Jedná se o záměr přístavby skladovací haly ke stávající nové hale (stejně, jako momentálně staví
firma EWM). Nová hala bude ocelová, stejné barevné provedení, stejná výška. Z poloviny bude
na našem pozemku, ale druhá polovina zasahuje na pozemek, který není evidován jako stavební
pro tento druh stavby.
hlasování = 8 pro, 3 proti, 1 se zdržel
2. ZM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – upřesnit čísla pozemkových parcel
k záměrům pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti KM Trading CZ s.r.o., Jiříkov a dané
záměry projednat s Odborem regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk k dalšímu postupu.
hlasování = 12 pro
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Havlůj - Obdržel jsem plán veřejných zakázek kde je pod bodem 3 uvedena oprava střechy
zdravotního střediska v Březinově ulici, za cenu 790.000,-Kč. O této střeše se nevědělo při
opravě v roce 2016? Na tuto stavbu byla dotace 48% a nyní bude oprava hrazena z rozpočtu
Města a proděláme 379.000,-Kč.
Pan Sabo – Na zdravotním středisku se dělalo pouze zateplení, nikoliv výměna střešní krytiny,
která nebyla ani v podmínkách dotace.
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Pan Havlůj - Plán veřejných zakázek. Opravy na spořitelně a zatékání na balkon, kdy okna jsou
také špatná, proč to není v plánu veřejných zakázek na rok 2018?
Pan Sabo – Plán veřejných zakázek se dělal na základě požadavků všech vedoucích a vedení
Města. Není to v plánu na rok 2018, protože to nebylo schváleno v rozpočtu. Plán zakázek se
dělal na základě schváleného rozpočtu, proto se do plánu nemohlo dát nic jiného, než jsou
naplánované peníze a co schválili zastupitelé města.
Pan Havlůj - Chodník Březinova. Na 84. schůzi Rady města Jiříkova, usnesením č. 1402/2017,
byl odsouhlasen dodatek č. 1 na částku 288.180,- Kč navýšení, toto se nevědělo při sepsání
projektové dokumentace a smlouvy o dílo, která byla na částku 945.580,- Kč, s termínem
dokončení do 16. 10. 2017. Proč nebyl řešen převaděč ČEZu, a bude se dokončovat jeho
přeložka v roce 2018?
Pan Sabo – Akce již byla ukončená. ČEZ s chodníkem souhlasil a Město při realizaci přišlo,
že tam rozvaděč překáží a proto jsme ukončili chodník před rozvaděčem. Vícepráce se týkali
úplně jiných věcí.
Pan Havlůj - Výměna zábradlí u budovy základní školy. Je zábradlí ve špatném stavu a je nutná
jeho výměna? Proč nebyla zakázka na portálu veřejných zakázek Města Jiříkova, čímž je
porušována směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek a současně je porušován zákon
č. 134/2016 Sb. Z jakého důvodu byly osloveny pouze 2 firmy?
Pan Sabo – Pro upřesní, do 80.000,- Kč se může udělat zakázka napřímo. Od 80.000 –
300.000,- Kč jsou 3 nabídky a od 300.000,- Kč do zákonného limitu se dělá klasické výběrové
řízení, jako zakázka malého rozsahu, kde se oslovuje 5 firem a dává se to na profil zadavatele,
tak to máme ve směrnici. Oslovili jsme 3 firmy a přišly 2 nabídky, nic jsme neporušili.
Pan Dvořák – Logistické centrum a navýšení dopravy. Již dnes zde jezdí kamionová doprava,
která jezdit nemá.
Pan Martínek – Ano, řeší se to a pokuty se vydávají.
9. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 22. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:25 hodin.

V Jiříkově dne 05. 03. 2018
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 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 27. února 2018
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) záměr prodeje nemovitostí
b) záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
c) dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
d) prodej nemovitosti
e) odkup nemovitosti
5. Usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek
b) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - SK VIKTORIE, z.s.
c) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - TJ Spartak Jiříkov, z.s.
d) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - Římskokatolická farnost Jiříkov
e) vyúčtování dotace poskytnuté v roce 2017 - ČSS, z.s. – sportovně střelecký
klub Jiříkov
f) poskytování dotací z rozpočtu města
g) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov na rok 2017
h) vyúčtování dotací přijatých v roce 2017
i) dotace na úhradu výdajů související s volbou prezidenta republiky
j) příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018
k) rozpočtové opatření č. 17/2017 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu
města
l) rozpočtové opatření č. 1/2018 Města Jiříkova
7. Různé
a) smlouva o provedení aukce
b) usnesení Policie ČR KŘP Ústeckého kraje
c) informace o činnosti rady města
d) záměr realizace - KM Trading CZ s.r.o.
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
9. Závěr

========================================================
Usnesení č. 457/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
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Usnesení č. 458/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost)
o výměře 21 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 159/1 (trvalý travní porost) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost)
o výměře 21 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, za cenu dle směrnice č. 21/2017,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 459/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4
(zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 498/4 (zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 m2
vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 460/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 2702 (zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 2702 (zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 461/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 63 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1511-94/2017,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 63 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1511-94/2017,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 462/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 2066
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 754 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013, ze dne 03. 07. 2013,
tj. 880,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 2066 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 119 m2 a p.p.č. 621/1 (orná půda)
o výměře 754 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013,
ze dne 03. 07. 2013, tj. 880,- Kč.
Usnesení č. 463/2018
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. J., 408 01 Rumburk
a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2019.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008, mezi Městem Jiříkov a paní L. J., 408 01 Rumburk
a panem J. J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m 2,
st.p.č. 2039 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2019.
Usnesení č. 464/2018
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 08/2011 ze dne 02. 05. 2011, uzavíraný mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K.,
407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1
(trvalý travní porost) o výměře 837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 30. 06. 2020.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 08/2011 ze dne 02. 05. 2011, mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to
na st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní
porost) o výměře 837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 30. 06. 2020.
Usnesení č. 465/2018
1. ZM projednalo předložený Dodatek 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 3,
na p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení
smlouvy do 31. 12. 2018.
2. ZM rozhodlo 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 3, na p.p.č. 594/10
(zahrada) o výměře 1140 m2 v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2018.
Usnesení č. 466/2018
1. ZM revokuje usnesení č. 433/2017 z 21. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 12. prosince 2017.
2. ZM projednalo prodej nemovitosti 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, panu 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 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, panu J. N., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.320,- Kč.
4. 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. 467/2018
1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to část p.p.č. 6555 (vodní plocha) o výměře 28 m2
v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1530-177/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1218
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u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví
pana J. N., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo odkoupit část p.p.č. 6555 (vodní plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1530-177/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 1218 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana J. N., 407 53 Jiříkov,
za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.360,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 468/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 26. 02. 2018.
2. ZM rozhodlo schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova na rok
2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 469/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené „ARTE
MUSICA“ zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
Usnesení č. 470/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši
100.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
Usnesení č. 471/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené TJ Spartak
Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve výši
250.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
Usnesení č. 472/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené
Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov, IČ: 49888129, dotace ve
výši 78.000,- Kč byla řádně vyúčtována, část ve výši 50.000,- Kč na obnovu podlahy v bazilice
byla vyčerpána v plné výši, část ve výši 28.000,- Kč na mzdu průvodce byla vyčerpána ve výši
22.286,- Kč a nedočerpaná část ve výši 5.714,- Kč byla vrácena na účet města dne 20. 12. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
Usnesení č. 473/2018
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2017 předložené
ČSS, z.s. – sportovně střeleckým klubem Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, dotace
ve výši 72.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
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2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov
v roce 2017.
Usnesení č. 474/2018
1. ZM projednalo formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář
– Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2018, dle zkušeností z roku 2017, individuální poskytování
dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. ZM schvaluje formulář - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář
– Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova.
Usnesení č. 475/2018
ZM projednalo a bere na vědomí dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace
na podporu sociálních služeb, uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
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 190.700,- 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 28. 12. 2017 radou města.
Usnesení č. 476/2018
1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací roku 2017:
Výše dotace

a) Volby do Parlamentu ČR
b) Výkon státní správy
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) SDH- akceschopnost, mzd. náklady
e) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání
f) Demolice objektu č.p. 1 – hotel Beseda
g) Podpora ÚK na sociální služby 2018
h) Podpora vybraných sociálních služeb
i) Podpora sociálních služeb

Celkem

78.000,- Kč
1.976.200,- Kč
2.766.422,- Kč
244.040,- Kč
225.460,80 Kč
1.240.672,- Kč
204.277,09 Kč
217.300,- Kč
8.633.700,- Kč

15.586.071,89 Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
15.447,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

15.447,- Kč

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2017.
3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2017 ve výši 15.447,- Kč.
Usnesení č. 477/2018
1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje,
na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky, ve výši 85.500,- Kč.
2. ZM rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
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Usnesení č. 478/2018
1. ZM projednalo přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu
k rozpočtům obcí, na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018, ve výši
2.170.500,- Kč, z toho 720.514,- Kč na základní působnost a 1.450.000,- Kč na financování
veřejného opatrovnictví.
2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí, na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2018, ve výši 2.170.500,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
hlasování = 12 pro
Usnesení č. 479/2018
ZM projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2017, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města z 21. zasedání konaného dne 12. 12. 2017, č. usnesení
447/2017, schválila RM dne 28. 12. 2017, na 86. schůzi, č. usnesení 1438/2017.
Usnesení č. 480/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 481/2018
1. ZM bere na vědomí nabídku od společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura,
se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, na zajištění prodeje
nemovitostí ve vlastnictví města, prostřednictvím portálu e-dražby.cz. Nabídka
se týká prodeje nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez č.p.
(zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 1055m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za cenu dle znaleckého posudku 1.700.000,- Kč.
2. ZM projednalo návrh Smlouvy o provedení aukce od společnosti AUDRA s.r.o., aukční
a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,
k zajištění aukce na nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez
č.p. (zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 1055 m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463m2,
p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za minimální cenu dle znaleckého posudku
1.700.000,- Kč. Zajištění aukce je bezúplatné.
3. ZM rozhodlo
schválit Smlouvu o provedení aukce od společnosti AUDRA s.r.o., aukční
,
a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,
k zajištění aukce na nemovitosti č.p. 839 (výroba) na st.p.č. 1357/1, objektu bez č.p.
(zemědělská stavba) na st.p.č. 1357/2 a pozemků st.p.č. 1055 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 1055 m2, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, za minimální cenu dle znaleckého posudku
1.700.000,- Kč.
hlasování = 12 pro
Usnesení č. 482/2018
ZM bere na vědomí informaci starosty města o USNESENÍ Policie České republiky KŘP
Ústeckého kraje, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor HK – 1. oddělení,
Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, ve věci „odložení“ trestní věci podezření
ze spáchání zločinu Poškození věřitele podle § 222/1a, 4a, trestního zákoníku, kterého se měl
dopustit J. J., 408 01 Rumburk – Horní Jindřichov a J. Ch., 417 03 Dubí – Bystřice, jako
jednatelé společnosti ELSTAV JK s.r.o., IČO: 47284200.
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Usnesení č. 483/2018
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. 484/2018
1. ZM bere na vědomí písemné žádosti pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti
KM Trading CZ s.r.o., Březinova ul. 902/3, 407 53 Jiříkov, IČ: 28711360, k projednání v radě
města dne 19. 02. 2018 a následném zastupitelstvu. V žádostech se uvádí:
a) realizace přistávací dráhy pro UL letadlo – číslo 1/2018
Jedná se o přistávací a vzletovou dráhu na malé osobní letadlo. Dráha nepřesáhne
450 m na délku a cca 20 m na šířku s dotazem, zda by město neposkytlo (prodalo) vhodnou
parcelu na okraji města pro realizaci přistávací a vzletové dráhy. Několik lokalit máme
vytipovaných:
- pozemek podél Sprévy od Filipova směrem k Jiříkovu,
- pozemek za bývalými Dřevařskými závody k lesu,
- pozemek za hřbitovem nebo za TJ Spartakem k lesu.
b) realizace přístavby haly ul. Březinova – číslo 3/2018
Jedná se o záměr přístavby skladovací haly ke stávající nové hale (stejně, jako momentálně staví
firma EWM). Nová hala bude ocelová, stejné barevné provedení, stejná výška. Z poloviny bude
na našem pozemku, ale druhá polovina zasahuje na pozemek, který není evidován jako stavební
pro tento druh stavby.
2. ZM ukládá: odboru výstavby a životního prostředí – upřesnit čísla pozemkových parcel
k záměrům pana Pavla Kratochvíla, ředitele společnosti KM Trading CZ s.r.o., Jiříkov a dané
záměry projednat s Odborem regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk k dalšímu postupu.
Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
Ing. Jindřich Jurajda

……………………………..
pan Ondřej Pernica

V Jiříkově dne 05. 03. 2018
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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