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 23. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 23. dubna 2018
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:10 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………….…….
p. Vlastimil Havlůj

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 16:10 hodin zahájil 23. 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: Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 13 pro
člen: Mgr. Michal Mrázek
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Petr Wittgruber
hlasování = 13 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Miroslav Horák
a pan Vlastimil Havlůj, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 23. 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: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena, dle
podmínek stanovených SčVK, a.s., dlouhodobější úkol.), 18. ZM: usn. č. 372/2017 – trvá
(Zpracování projektové dokumentace bude zadáno v roce 2018, dle rozpočtu města.), 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.), 21. ZM: usn. č. 433/2017 – splněno, 22. ZM: usn. č. 458/2018 – splněno,
usn. č. 459/2018 – splněno, usn. č. 460/2018 – splněno, usn. č. 461/2018 – splněno,
usn. č. 462/2018 – splněno, usn. č. 463/2018 – splněno, usn. č. 464/2018 – splněno,
usn. č. 465/2018 – splněno, usn. č. 466/2018 – trvá (Kupní smlouva na prodej nemovitosti
bude uzavřena současně s kupní smlouvou na odkup nemovitosti ve vlastnictví pana J. N.),
usn. č. 467/2018 – trvá (Kupní smlouva na odkup nemovitosti bude uzavřena současně s kupní
smlouvou na prodej nemovitosti panu J. N.), usn. č. 484/2018 – trvá (Pozemky ke stavbám byly
upřesněny, žádost o odsouhlasení plánovaných záměrů bude v týdnu od 23. 04. - 26. 04. 2018
odeslána na ORRI)
Finanční záležitosti: 22. ZM: usn. č. 468/2018 – splněno, usn. č. 469/2018 – splněno,
usn. č. 470/2018 – splněno, usn. č. 471/2018 – splněno, usn. č. 472/2018 – splněno,
usn. č. 473/2018 – splněno, usn. č. 474/2018 – splněno, usn. č. 475/2018 – splněno,
usn. č. 476/2018 – splněno, usn. č. 477/2018 – splněno, usn. č. 478/2018 – splněno,
usn. č. 479/2018 – splněno, usn. č. 480/2018 – splněno
Různé: 22. ZM: usn. č. 481/2018 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 485/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan H. – V roce 2012 jsem dal svolení ke stavbě pro výrobní halu firmě KM Trading CZ
a při stavbě nesplnil domluvené podmínky, a to např. osazení zeleně, zpevnění svahu
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a nesplnění akustiky po všech směrech, bohužel nic z toho nebylo provedeno. V hale byla
zřízena nová ventilační jednotka a veškerý hluk a manipulace s plechem je přes normu. Dále je
zde problém se zápachem z lakovny. Poprosil bych pana Havlůje o odpověď, kterému jsem
tenkrát podepsal vyjádření ke stavbě.
Pan Havlůj - Úpravy panu P. K. připomenu. Do konce měsíce dubna bude nová studie
z hygieny a podle toho bude vydáno kolaudační rozhodnutí. Zatím hala jede ve zkušebním
provozu. Změnila se část technologie.
Pan Sabo – Pan H., jako účastník řízení může oznámit na stavební úřad, že byly dohodnuty
nějaké podmínky, které dodnes nebyly splněny. Do příštího zasedání zastupitelstva města
prověřím na stavebním úřadě v Rumburku, jak dlouho bude trvat zkušební provoz a za jakých
podmínek a také na životním prostředí zápach z lakovny.
Pan starosta požádal pana Vl. Havlůje, jako zastupitele města, aby tuto problematiku s panem
P. K. předjednal. Na příštím zasedání zastupitelstva města dne 29. 05. 2018 budou o této
problematice zastupitelé informováni.
Pan V. – Jakým způsobem budou rozhlasy fungovat nadále? Bylo by možné přeložit v Tyršově
ulici tyto rozhlasy na jiné místo?
Pan starosta – Problém s rozhlasy je po celém Jiříkově. Do 30. 04. 2018 běží zkušební provoz.
Máme v plánu rozšíření rozhlasu na Vyhlídku a k Elitexu. Nejdříve musíme vyřešit problém
s rozhlasy v Jiříkově v záplavovém území.
Paní D. – Jakým způsobem bude odstraněn nepořádek v drážní budově po odstěhovaných
nájemnících?
Paní Havlová – Oslovili jsme dráhy, které reagovali na náš dopis s tím, že nepořádek na vlastní
náklady uklidí.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodej nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města k projednání prodej nemovitostí. Jedná se o prodej části pozemků z důvodu, že tyto části
pozemků jsou zastavěny přístavbou a pro narovnání vlastnictví a zápis do katastru nemovitostí
jsou tyto pozemky předmětem prodeje. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby
a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodeje doporučují. Záměr prodeje je
zveřejněn na úřední desce od 13. 03. 2018. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 486/2018
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 159/1
(trvalý travní porost) o výměře 1 m2 a části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2
vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
panu R. R., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady, tj. celkem 6.740,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu R. R.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady,
tj. celkem 6.740,- Kč.

3

3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 13 pro
b) dodatek č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Dále pan Miroslav Sabo předložil a zdůvodnil zastupitelům města uzavření Dodatku č. 6
ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, kterým dojde k prodloužení termínu smlouvy. Komise
výstavby a životního prostředí a finanční výbor prodloužení smlouvy doporučují. Záměr uzavřít
Dodatek č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě schválilo ZM dne 27. 02. 2018 a záměr je
zveřejněn na úřední desce od 14. 03. 2018. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 487/2018
1. ZM projednalo předložený Dodatek 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 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře
150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2019.
2. ZM rozhodlo 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 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2019.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
c) dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Pan Miroslav Sabo předložil zastupitelstvu města k projednání Dodatek č. 2 ke smlouvě
o budoucí kupní smlouvě, kterým dojde k prodloužení smlouvy a současně zdůvodnil jeho
uzavření. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor prodloužení smlouvy
doporučují. Záměr uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě schválilo ZM dne
27. 02. 2018 a záměr je zveřejněn na úřední desce od 14. 03. 2018. Následně zastupitelé města
přijali usnesení:
Usnesení č. 488/2018
1. ZM projednalo předložený Dodatek 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 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.
hlasování = 13 pro
5. Usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města
usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 11. 04. 2018.
K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 489/2018
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 11. 04. 2018.
hlasování = 13 pro
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6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) faktura na úhradu členského příspěvku na rok 2018 - Svaz měst a obcí ČR
Dále paní Ing. Jitka Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání a schválení
fakturu Svazu města a obcí ČR, na úhradu členského příspěvku na rok 2018. Rada města
projednala dne 09. 04. 2018 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 11. 04. 2018
a doporučil schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 490/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4,
IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2018 ve výši 11.652,80 Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2018 schválit a členský
příspěvek uhradit.
hlasování = 13 pro
b) faktura na úhradu členského příspěvku na rok 2018 - Dobrovolný svazek obcí Sever
Paní Ing. Jitka Schovancová dále předložila zastupitelům města k projednání a schválení
fakturu DSO SEVER, na úhradu členského příspěvku na rok 2018. Rada města projednala dne
05. 03. 2018 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 11. 04. 2018 a doporučil
schválit. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 491/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu DSO SEVER, Lipová 422, 407 81 Lipová,
IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2018 ve výši 17.940,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku schválit a členský příspěvek
uhradit.
hlasování = 13 pro
c) faktura na úhradu příspěvku do Destinačního fondu
Poslední fakturou, kterou paní Ing. Jitka Schovancová předložila k projednání zastupitelstvu
města a následnému schválení, byla faktura Českého Švýcarska o.p.s., na úhradu příspěvku
do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“ na rok 2018. Rada města projednala dne
09. 04. 2018 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 11. 04. 2018 a doporučil
schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 492/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10,
Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“
na rok 2018 ve výši 16.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2018 schválit a příspěvek uhradit.
hlasování = 13 pro
d) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Dále paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města k přijetí neinvestiční dotaci,
na aktivní politiku zaměstnanosti. Finanční výbor projednal dne 11. 04. 2018 a doporučil
přijmout. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 493/2018
1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci, na aktivní politiku zaměstnanosti
ve výši 578.193,- Kč, přijatou v období od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
hlasování = 13 pro
e) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Další dotací, kterou paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města, byla dotace
pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2018 určenou na podporu
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poskytovatelům sociálních služeb. Finanční výbor projednal dne 11. 04. 2018 a doporučil
přijmout. Rada města projednala dne 09. 04. 2018 a doporučila přijmout. K tomuto bodu
následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 494/2018
1. ZM projednalo Smlouvu 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, dotace ve výši 12.914.100,- Kč je na
rok 2018 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních
služeb na území Ústeckého kraje.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na účet
města.
hlasování = 13 pro
f) poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek Jiříkov
Dalším bodem, který paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města, bylo
poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek Jiříkov, z rozpočtu města Jiříkova na rok
2018. Rada města projednala dne 05. 03. 2018 a doporučila 95.000,- Kč. Finanční výbor
projednal dne 26. 02. 2018 a doporučil 70.000,- Kč. Zastupitelstvo města po projednání přijalo
níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 495/2018
1. ZM projednalo žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, o poskytnutí dotace v celkové
výši 95.000,- Kč, na XII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na
květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupené předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, v celkové výši
95.000,- Kč, na XII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny
pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2018, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
IČ: 22668586, zastoupené předsedou Mgr. Jiřím Chlumem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2018, mezi Městem
Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 3/2018, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
hlasování = 13 pro
g) poskytnutí dotace SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
Druhou poskytovanou dotací z rozpočtu města Jiříkova na rok 2018, kterou paní Ing. Jitka
Schovancová přednesla zastupitelstvu města, byla dotace SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov. Finanční
výbor projednal dne 11. 04. 2018 a doporučil 100.000,- Kč. Následně zastupitelé města přijali
níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 496/2018
1. ZM projednalo žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou, o poskytnutí dotace
v celkové výši 100.000,- Kč, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na
republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou, ve výši 100.000,- Kč,
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na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na
cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2018, mezi Městem
Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 4/2018, mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752.
hlasování = 13 pro
h) poskytnutí dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.
Poslední poskytovanou dotací, kterou paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům
města, byla dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. Finanční
výbor projednal dne 11. 04. 2018 a doporučil poskytnout.
Starosta města pan Michal Maják upozornil zastupitele města, že má k projednávané věci vztah,
neboť je předsedou výše uvedeného spolku, ale i přes to využije svého práva hlasovat
a hlasování se zúčastní.
Zastupitelstvo města po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 497/2018
1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, o poskytnutí dotace
v celkové výši 200.000,- Kč, na zajištění údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování,
hnojení, sekání, rekultivace, údržbu tenisových kurtů, opravy menšího charakteru, na energie,
pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem,
ve výši 200.000,- Kč, na zajištění údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení,
sekání, rekultivace, údržbu tenisových kurtů, opravy menšího charakteru, na energie, pohonné
hmoty na sekání, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2018, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2018 mezi Městem
Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 5/2018, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
hlasování = 13 pro
i) rozpočtové opatření č. 4/2018 Města Jiříkova
Dále paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města k projednání a schválení
rozpočtové opatření č. 4/2018 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 11. 04. 2018
a doporučil schválit.
Pan Havlůj – V tabulce se uvádí, že je financování v mínus 8.270.000,-Kč, je to pravda?
Paní Ing. Schovancová – Rozpočtové opatření toto financování žádným způsobem neovlivňuje.
Financování zůstává ve stejné výši. Ovlivnilo by, v případě přijetí jiných finančních prostředků.
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Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 498/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje. hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
7. Usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád přednesl zastupitelům města usnesení
z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 21. 03. 2018.
Zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 499/2018
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 21. 03. 2018.
hlasování = 13 pro
8. Různé
a) podání žádosti o Registraci akce a schválení spolufinancování
Pan Mgr. Jiří Semerád přednesl k projednání zastupitelstvu města podání žádosti o Registraci
akce a schválení spolufinancování akce s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu
č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“. Na základě žádosti Města Jiříkov,
o poskytnutí dotace na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova –
Hasičská zbrojnice“, obdrželo Město Jiříkov příslib dotace ve výši 4.500.000,- Kč, a to od
Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. K vydání
Registrace akce je nutné schválení závazku Zastupitelstva města na financování akce
do plánované výše rozpočtu, který je ve výši 9.945.450,51 Kč včetně DPH.
Pan Havlůj – Předražený projekt hasičské zbrojnice, který stál přes 300.000,- Kč.
Za 10.000.000,- Kč se postaví nová hasičská zbrojnice. Za tyto peníze se rekonstrukce
nevyplatí.
Pan starosta – Co budeme dělat se starou hasičskou zbrojnicí?
Pan Havlůj – Nechá se to pro mladé hasiče k zaučení se nebo cokoliv jiného.
Pan starosta – Souhlasím s Vámi, že výstavba nové by byla levnější variantou, ale pro starou by
nebylo využití. Máme přislíbenou dotaci ve výši 4.500.000,- Kč, což je maximum v rámci
ministerstva vnitra na podporu hasičských zbrojnic. Nechali jsme zpracovat projektovou
dokumentaci k provedení stavby, kterou jsme odeslali na ministerstvo vnitra ke schválení, a
přesto se může stát, že nám ji ani neschválí.
Pan Kolompár – Jsme ve stejné situaci, jako to bylo se školkou na Hradecké, kde jsme řešili co
s budovou, zbourat nebo postavit novou.
Pan Dufek – Hasičárna je leta stejná a hasiči si ji zaslouží.
Pan starosta – Naši hasiči si zaslouží důstojné místo v rámci zázemí, které tam mají.
Pan Pernica – Kde na toto vezmeme finanční prostředky, bude se brát nový úvěr?
Pan starosta – V rámci protipovodňových opatření se nám vrátí finanční prostředky
a také část ze závěrečného účtu a rozpočtu roku 2019.
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Po diskuzi dal pan starosta hlasovat a zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 500/2018
1. ZM projednalo Podání žádosti o Registraci akce a schválení spolufinancování akce
s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská
zbrojnice“, na základě přislíbené dotace ve výši 4.500.000,- Kč, od Ministerstva vnitra ČR,
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, se sídlem Kloknerova 2295/26,
148 01 Praha 414, a také financování akce, jejíž celkový rozpočet činí 9.945.450,51 Kč, včetně
DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání žádosti o Registraci akce s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu
č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“, na základě přislíbené dotace ve výši
4.500.000,- Kč, od Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, se sídlem Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414.
b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
akce „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“,
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018/2019.
hlasování = 11 pro, 2 proti
b) informace o činnosti rady města
Starosta města pan Michal Maják přednesl k projednání zastupitelům města Informace
z 90. schůze RM konané dne 19. 02. 2018, Informace z 91. schůze RM konané dne
05. 03. 2018, Informace z 92. schůze RM konané dne 19. 03. 2018 a Informace z 93. schůze
RM konané dne 28. 03. 2018. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 501/2018
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 = 13 pro
c) snížení prodejní ceny
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák přednesl zastupitelstvu
města k projednání snížení prodejní ceny celého objektu bývalého Vlakozu prodávaného
v aukci. Na 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova byl schválen prodej nemovitostí aukcí
prostřednictvím společnosti AUDRA s.r.o. Dne 10. 04. 2018 probíhala samotná dražba objektu
za vyvolávací cenu 1.700.000,- Kč, do které se nikdo nepřihlásil. Společnost AUDRA navrhla,
pokud stále trvá zájem o odprodej nemovitosti, aby se snížila vyvolávací prodejní cena
a dodatkem smlouvy se tato cena upravila a navrhly se nové termíny k prodeji.
Pan Wittgruber – Vyslechli jsme si zde problémy s průmyslovou výrobou, a tyto pozemky jsou
také určeny k průmyslové výrobě. Je zde náměstí s obytnými domy a to, co jsme řešili, budeme
řešit taktéž a zaděláváme si na problém.
Pan starosta - Co bychom tedy dělali s tímto objektem?
Pan Dvořák – Jsou nějaká pravidla na snižování cen?
Pan starosta – Zastupitelé rozhodují o prodeji nemovitosti.
Pan Pernica – Kdybychom objekt prodali za 1,- Kč, tak se to městu vyplatí více, než kdyby se
to za 1.000.000,- Kč nechalo zbourat.
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Pan starosta navrhl snížit prodejní cenu na 1.000.000,- Kč. Následně dal hlasovat o návrhu
snížení prodejní ceny na částku 1.000.000,-Kč, s výsledkem hlasování = 10 pro, 3 se zdrželi
a zastupitelé města schválili prodejní cenu ve výši 1.000.000,- Kč.
Následně návrhová komise doplnila do navrženého usnesení č. 502/2018 schválenou sníženou
prodejní cenu, a to 1.000.000,- Kč. Poté dal pan starosta hlasovat o navrženém usnesení
č. 502/2018 a zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 502/2018
1. ZM projednalo informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem
Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se nepřihlásil
žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, a to: st.p.č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu a skladování
č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž součástí je
zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše v k.ú Jiříkov, za
cenu dle znaleckého posudku.
2. ZM rozhodlo z důvodu dlouhodobého vývěsu nabídky na prodej na úřední desce
a nepřihlášení se žádného zájemce do dražby, dle usnesení č. 481/2018 ze dne 27. 02. 2018,
snížit prodejní cenu nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o st.p.č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu
a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše
v k.ú Jiříkov, a nemovitosti prodat prostřednictvím portálu e-dražby.cz, společností AUDRA
s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové,
IČ: 27479447, za cenu 1.000.000,- Kč. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
3. ZM ukládá:
a) odboru místního a bytového hospodářství – nechat vypracovat Dodatek č. 1, ke Smlouvě
o provedení aukce na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, prostřednictvím
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447.
b) starostovi města – Dodatek č. 1, ke Smlouvě o provedení aukce prodeje nemovitostí
podepsat.
hlasování = 10 pro, 3 se zdrželi
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta informoval o konání příštího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, které se
uskuteční dne 29. 05. 2018 s tím, že od 15:00hod. proběhne školení zastupitelů města v rámci
GDPR, kde budou seznámeni s postupem dodržování tohoto evropského nařízení. Následně
bude pokračovat od 16:00 hodin klasické zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
Pan Wittgruber – Rozhlas, chtěl bych poprosit, aby se zkušební provoz nedělal v sobotu
a v neděli. Není tomu rozumět a nemá to žádný smysl. Hlásí se nedůležité informace, které
nejsou potřebné. Navrhuji, aby od nás z Kutnohorské ulice, byl rozhlas přemístěn. Navrhuji
systém rozhlasu používat jen k věcem, ke kterým se má využívat, v nouzovém stavu.
Na informování o konání různých akcí zavést smskový informační systém. Dále se po Jiříkově
pohybují osoby, které vyměřují stav elektřiny, jsou k tomuto nějaké informace?
Pan Sabo – Informace byli zveřejněny na webových stránkách města. Provádí se skutečné
zaměření sítě v rámci zaměření do digitální podoby, aby se s tím dalo lépe pracovat a zjistilo
se, kde přesně je síť uložena. Nechají si vytýčit, kde se síť nachází a pak to nechají geodeticky
zaměřit.

10

Pan Wittgruber - Veřejné osvětlení, je někde zpracováno, jaké finanční prostředky to bude
obnášet a jsou naplánované peníze do rozpočtu?
Pan Sabo – I. etapa se udělala ve Filipově, připravuje se II. etapa od benzínky k čističce.
Plánovalo se to na letošní rok, dokumentace měla být v březnu letošního roku hotová, dělal
se tam dodatek z důvodu, že ČEZ posunul termín, neboť to má návaznost na přeložku z vrchního
na zemní vedení a my musíme samozřejmě udělat veřejné osvětlení. Pokud se letos začne, tak
někdy na podzim a dokončení by bylo v příštím roce. Další etapy jsou Rumburská ulice
a náměstí. Náměstí máme v rámci dokumentace hotové. Další etapa od Spartaku až k Mexiku,
kde je to rozdělené na 3 fáze. Realizace je rok 2018, 2019 a později.
Pan starosta – V rámci veřejného osvětlení se snažíme pracovat s MAS Český Sever, podle
vyhlášených dotačních titulů na veřejné osvětlení a získávat finanční prostředky.
Pan Wittgruber – Problém při vychřici a s tím spojené vedením elektrické energie. ČEZ
distribuce, a.s. má v nepořádku sítě.
Pan starosta – Sdružení pro rozvoj Šluknovska se angažuje v rámci přívodu elektřiny na posílení
vedení do Šluknovského výběžku. V roce 2022 by to mělo být kompletně hotové.
Pan Wittgruber – Schvalovali se dotace na křížky, v jaké je to fázi?
Pan Sabo – Je to ve stádiu kdy bylo osloveno 7 restaurátorů, kdy se nikdo nepřihlásil, a proto
bylo provedeno druhé kolo, kdy se posléze přihlásil pouze jeden zájemce. Po doložení všech
potřebných dokladů se uzavře se zájemcem smlouva o dílo. Realizace začne v letošním roce
a termín dokončení je do 15. záři letošního roku.
Pan Wittgruber – Zajímaly by mne stavby a nestavby a stavební povolení k nim, např. prostor
po bývalé Besedě, kopec na sáňkování, schodiště u školky. Vhodné by bylo toto prověřit,
zda k těmto stavbám musí být stavební povolení nebo vyjadřovací dokumentace.
Pan Wittgruber – Oplocení mateřské školky, řeší se to již druhé volební období a stále není nic
dořešeno.
Pan starosta – Oplocení mateřské školky je se stále v řešení.
Pan Wittgruber – Jak to vypadá po kanalizaci s komunikacemi? Měli jsme zaplatit nějaké velké
finanční prostředky.
Pan starosta – Nic jsme prozatím neplatili, neboť jsme komunikace nepřevzali. Hovořil jsem
s Ing. Votavou, kdy jsme si domluvili schůzku, na které dořešíme tuto problematiku.
Pan Wittgruber – Upozorňuji na grafity na školní jídelně, které jsou potřebné odstranit
a padající omítku na balkonu MěÚ.
Pan starosta – Tyto záležitosti se samozřejmě řeší.
Pan Havlůj – Město bude hradit další úpravy na náměstí, když náměstí nežije a co chátrající
budova bývalé knihovny?
Pan starosta – Minulý týden proběhlo jednání se společností, která se zabývá dotačními
programy na sociální byty. Projednávala se záležitost ohledně bývalé knihovny na náměstí.
Je to objekt, který spadá do možnosti v rámci dotačních programů a může být zařazen i do
evropských nebo národních dotačních programů.
Pan Havlůj - Oprava balkónu a výměna oken na bývalé Spořitelně.
Pan Bc. Stredák - Pokud budeme provádět výměnu oken, musíme nejdříve zpracovat pasport,
a to sami, neboť žádná firma nechce pasport zpracovat, a to z důvodu, že by se nemohla
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přihlásit do výběrového řízení. Po zpracování pasportu můžeme vyhlásit výběrové řízení.
V současné době máme zpracovaný pasport na čp. 204 a vyhlásíme výběrové řízení, následně
se budeme věnovat bývalé Spořitelně.
Pan Havlůj - Rybník Duhák, je vyhlášena dotace na rybníky, až 80%, na základě zadržování
vody v krajině s termínem podání duben – červen 2018.
Pan starosta – Nemáme stavební povolení.
Pan Mgr. Semerád – Jedná se o evropský nebo národní zdroj?
Pan Havlůj – Mám to doma, zavolám Vám to.
Pan Havlůj - Prameniště Šluknovák – Zastupitelstvo města dne 30. 05. 2017 nerozhodlo
a nedošlo k žádnému závěru, postoupeno p. starostou na SčVK a výsledek? Je vypsána dotace
na obnovu vodních zdrojů, tak proč ji nevyužít? Snížila by se cena vody v Jiříkově.
Pan starosta – Vodovod je v majetku SVS, a.s. Teplice, kde jsme akcionáři. Museli bychom
vystoupit z SVS, a.s. Teplice a následně odkoupit vodovod a kanalizaci. SVS vykupuje SčVK
od Veolie za 2miliardy Kč.
Po vystoupení pana Havlůje k prameništi na Šluknováku, ze strany
zastupitelů města,
neproběhla žádná diskuze.
Pan Havlůj - Dětské hřiště v Tylově ulici. Komise výstavby a životního prostředí hřiště
k realizaci nedoporučila, z důvodu podmáčeného a nevhodného terénu.
Pan starosta – Zastupitelé rozhodli a na základě toho se nechal zpracovat projekt.
Pan Havlůj – Navrhuji to zrevokovat a postavit hřiště jinde.
Pan Havlůj - Žádal jsem o sestavení soupisu investic a oprav, dle důležitosti a potřeb města
s tím, že realizace bude zajišťována dle finančních prostředků a dostupných dotací, která bude
závazná pro radu a zastupitelstvo Jiříkova.
Pan starosta – Soupis investic se v rámci plánu pro zastupitele města zpracoval.
Pan Havlůj - Stále se tvrdí, že město nemá peníze, ale proč město uhradilo peníze za předražené
projektové dokumentace, realizace dodatku při stavbách atd.
Závěrem svého vystoupení pan Havlůj připomněl akce, na kterých město tratilo, jako:
Energie pod kontrolou
420.000,- Kč
Zateplení ZŠ čp. 680 – 740
2.685.000,- Kč
PD domov důchodců
1.838.000,- Kč
PD Hasičská zbrojnice
přes 300.000,- Kč
Chodník Březinova dotace
300.000,- Kč max. 150.000,- Kč
Rybník Ostrovák
1.125.000,- Kč
MŠ Hradecká minimálně
3.000.000,- Kč
Celkem
9.518.000,- Kč
Dále proběhla diskuze mezi panem Vl. Havlůjem a vedoucím odboru výstavby a životního
prostředí panem M. Sabem ve věci pořízení projektové dokumentace pro nový domov
důchodců.
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10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 23. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:20 hodin.

V Jiříkově dne 30. 04. 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 23. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 23. dubna 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) prodej nemovitostí
b) dodatek č. 6 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
c) dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
5. Usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) faktura na úhradu členského příspěvku na rok 2018 - Svaz měst a obcí ČR
b) faktura na úhradu členského příspěvku na rok 2018 - Dobrovolný svazek obcí
Sever
c) faktura na úhradu příspěvku do Destinačního fondu
d) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
e) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
f) poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek Jiříkov
g) poskytnutí dotace SK VIKTORIE, z.s. Jiříkov
h) poskytnutí dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.
i) rozpočtové opatření č. 4/2018 Města Jiříkova
7. Usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) podání žádosti o Registraci akce a schválení spolufinancování
b) informace o činnosti rady města
c) snížení prodejní ceny
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr

========================================================
Usnesení č. 485/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 486/2018
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 159/1
(trvalý travní porost) o výměře 1 m2 a části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) o výměře 21 m2
vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1522-151/2017, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
panu R. R., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady, tj. celkem 6.740,- Kč.
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2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu R. R.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady,
tj. celkem 6.740,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 487/2018
1. ZM projednalo předložený Dodatek 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 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře
150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2019.
2. ZM rozhodlo 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 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy
do 31. 12. 2019.
Usnesení č. 488/2018
1. ZM projednalo předložený Dodatek 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 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. 489/2018
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 11. 04. 2018.
Usnesení č. 490/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4,
IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2018 ve výši 11.652,80 Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2018 schválit a členský
příspěvek uhradit.
Usnesení č. 491/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu DSO SEVER, Lipová 422, 407 81 Lipová,
IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2018 ve výši 17.940,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku schválit a členský příspěvek
uhradit.
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Usnesení č. 492/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10,
Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“
na rok 2018 ve výši 16.100,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku na rok 2018 schválit a příspěvek uhradit.
Usnesení č. 493/2018
1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci, na aktivní politiku zaměstnanosti
ve výši 578.193,- Kč, přijatou v období od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
Usnesení č. 494/2018
1. ZM projednalo Smlouvu 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, dotace ve výši 12.914.100,- Kč je na
rok 2018 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních
služeb na území Ústeckého kraje.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, po připsání na účet
města.
Usnesení č. 495/2018
1. ZM projednalo žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, o poskytnutí dotace v celkové
výši 95.000,- Kč, na XII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na
květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupené předsedou Mgr. Jiřím Chlumem, v celkové výši
95.000,- Kč, na XII. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny
pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2018, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
IČ: 22668586, zastoupené předsedou Mgr. Jiřím Chlumem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2018, mezi Městem
Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 3/2018, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.
Usnesení č. 496/2018
1. ZM projednalo žádost SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou, o poskytnutí dotace
v celkové výši 100.000,- Kč, na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na
republikové soutěže v aerobiku, na cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou, ve výši 100.000,- Kč,
na závodní dresy, obuv, oblečení, startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na
cvičební pomůcky, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
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3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2018, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupené předsedkyní Mgr. Kateřinou Mrázkovou.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2018, mezi Městem
Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 4/2018, mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752.
Usnesení č. 497/2018
1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, o poskytnutí dotace
v celkové výši 200.000,- Kč, na zajištění údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování,
hnojení, sekání, rekultivace, údržbu tenisových kurtů, opravy menšího charakteru, na energie,
pohonné hmoty na sekání, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem,
ve výši 200.000,- Kč, na zajištění údržby areálu, úpravy travnaté plochy – pískování, hnojení,
sekání, rekultivace, údržbu tenisových kurtů, opravy menšího charakteru, na energie, pohonné
hmoty na sekání, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2018, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2018 mezi Městem
Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 5/2018, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
Usnesení č. 498/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 499/2018
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 21. 03. 2018.
Usnesení č. 500/2018
1. ZM projednalo Podání žádosti o Registraci akce a schválení spolufinancování akce
s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská
zbrojnice“, na základě přislíbené dotace ve výši 4.500.000,- Kč, od Ministerstva vnitra ČR,
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, se sídlem Kloknerova 2295/26,
148 01 Praha 414, a také financování akce, jejíž celkový rozpočet činí 9.945.450,51 Kč, včetně
DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání žádosti o Registraci akce s názvem „Jiříkov – stavební úpravy objektu
č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“, na základě přislíbené dotace ve výši
4.500.000,- Kč, od Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, se sídlem Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414.
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b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
akce „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“,
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018/2019.
Usnesení č. 501/2018
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. 502/2018
1. ZM projednalo informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem
Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se nepřihlásil
žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov, a to: st.p.č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu a skladování
č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž součástí je
zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše v k.ú Jiříkov, za
cenu dle znaleckého posudku.
2. ZM rozhodlo z důvodu dlouhodobého vývěsu nabídky na prodej na úřední desce
a nepřihlášení se žádného zájemce do dražby, dle usnesení č. 481/2018 ze dne 27. 02. 2018,
snížit prodejní cenu nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o st.p.č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu
a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž
součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše
v k.ú Jiříkov, a nemovitosti prodat prostřednictvím portálu e-dražby.cz, společností AUDRA
s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové,
IČ: 27479447, za cenu 1.000.000,- Kč. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
3. ZM ukládá:
a) odboru místního a bytového hospodářství – nechat vypracovat Dodatek č. 1, ke Smlouvě
o provedení aukce na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, prostřednictvím
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447.
b) starostovi města – Dodatek č. 1, ke Smlouvě o provedení aukce prodeje nemovitostí
podepsat.
Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………………..
p. Vlastimil Havlůj

V Jiříkově dne 30. 04. 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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