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 24. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 29. května 2018
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………….…….
p. Petr Wittgruber

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 24. 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: Ing. Roland Hase
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Mgr. Dagmar Farská
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Jan Dvořák
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek
a pan Petr Wittgruber, zapisovatelkou byla určena paní Š. F.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 24. 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: 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 (Dne 22. 05. 2018 proběhlo jednání s SVS a.s. a SčVK a.s. – byly
předány doklady k předání stavby do majetku města, do konce 05/2018 bude uzavřena kupní
smlouva.), 22. ZM: usn. č. 466/2018 – trvá (Kupní smlouva na prodej nemovitosti bude
uzavřena současně s kupní smlouvou na odkup nemovitosti ve vlastnictví pana J. N., připravují
se podklady pro uzavření smlouvy.), usn. č. 467/2018 – trvá (Kupní smlouva na odkup
nemovitosti bude uzavřena současně s kupní smlouvou na prodej nemovitosti panu J. N.,
připravují se podklady pro uzavření smlouvy.), usn. č. 484/2018 – splněno, 23. ZM:
usn. č. 486/2018 – splněno, usn. č. 487/2018 – splněno, usn. č. 488/2018 – splněno
Finanční záležitosti: 23. ZM: usn. č. 489/2018 – splněno, usn. č. 490/2018 – splněno,
usn. č. 491/2018 – splněno, usn. č. 492/2018 – splněno, usn. č. 493/2018 – splněno,
usn. č. 494/2018 – splněno, usn. č. 495/2018 – splněno, usn. č. 496/2018 – splněno,
usn. č. 497/2018 – splněno, usn. č. 498/2018 – splněno
Různé: 23. ZM: usn. č. 500/2018 – splněno, usn. č. 502/2018 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 503/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí. Jedná se
o pozemky p.p.č. 460 a p.p.č. 461 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu. Pozemky musí být
geometricky zaměřeny. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor doporučují
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zadání podkladů k prodeji pozemků. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit
zadání zpracování podkladů. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 504/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 460 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 461 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 460 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 461 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitostí. Jedná se o pozemky část p.p.č. 577/1, 578/1, 578/2, 579 v k.ú. Jiříkov.
V budoucnu se má na těchto pozemcích postavit rodinný dům. Pozemky musí být geometricky
rozděleny. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor doporučují zadání podkladů
k prodeji pozemků. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zadání zpracování
podkladů. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 505/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 577/1
(zahrada), p.p.č. 578/1 (zahrada), p.p.č. 578/2 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (zahrada) vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje schválit zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 577/1
(zahrada), p.p.č. 578/1 (zahrada), p.p.č. 578/2 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (zahrada) vše
v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
Dále pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění
záměru prodeje nemovitostí. Žadatel podal žádost o odkup pozemků, které má v současné době
ve výpůjčce. Jedná se o pozemky, a to p.p.č. 478/2 a p.p.č. 479/1 v k.ú. Jiříkov. Na pozemky je
jediný přístup mezi kaplí a budovou bývalého ÚSP. Rada města, Komise výstavby a životního
prostředí i finanční výbor doporučují ponechat pozemky pouze ve výpůjčce. K tomuto bodu
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 506/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 478/2
(ostatní plocha) a p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 478/2
(ostatní plocha) a p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti. Jedná se o p.p.č. 6423/1 v k.ú. Jiříkov. Pozemek bude geometricky
rozdělen tak, aby část zasahující do komunikace zůstala v majetku města. Komise výstavby
a životního prostředí a finanční výbor doporučují zadání podkladů k prodeji pozemku. Rada
města doporučuje zastupitelstvu města schválit zadání zpracování podkladů.
Pan Wittgruber – Je to vedené jako komunikace, nebudou s tím po právní stránce problémy?
Paní H. – V katastru nemovitostí je to vedené jako trvalý travní porost, není to vedené jako
ostatní komunikace. Uděláme pasport, sloučíme část do komunikace, tím se komunikace rozšíří
a vznikne tam přístup.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 507/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 6423/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 6423/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
b) záměry prodeje nemovitostí
Dalším bodem, který pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města, byl záměr prodeje
nemovitosti. Jedná se o prodej části p.p.č. 4064/3 o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov. Pozemek je
geometricky oddělen. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí
a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
záměr prodeje nemovitosti zveřejnit. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 508/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, 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 části
p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo předložil zastupitelům města záměr prodeje nemovitosti. Jedná se o prodej
pozemku p.p.č. 4840/1 v k.ú. Jiříkov na zahradu. Pozemek je v dlouhodobém pronájmu. Záměr
prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány
prodej doporučují. Rada města doporučuje zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitosti
zveřejnit. Zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 509/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1
(trvalý travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, 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
p.p.č. 4840/1 (trvalý travní porost) o výměře 426 m2 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 nemovitostí. Žadatelé podali
žádost o prodej části p.p.č. 3909/5 v k.ú. Jiříkov. Komise výstavby a životního prostředí
i finanční výbor doporučuje prodej jen celých parcel, tak aby nezbyly neprodejné pozemky.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej celých parcel. K tomuto projednávanému
bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 510/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře
1444 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
st.p.č. 435/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost)
o výměře 1444 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitosti. Jedná se o prodej části
p.p.č. 2476/9 v k.ú. Jiříkov. Pozemek byl geometricky zaměřen tak, aby byl prodejný. Přes
pozemek vede plynové vedení. Část pozemku bude sloučena do komunikace tak, aby bylo
zajištěno vyhýbání auta, a část pozemku bude sloučena do zahrady. Záměr prodeje byl
projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej
doporučují. Rada města doporučuje zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitosti zveřejnit.
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Pan P. – Prostředkem parcely vede plynové vedení.
Paní H. – Nechali jsme vytýčit plynovou přípojku, která vede přes pozemek. Část pozemku bude
sloučena do komunikace tak, aby bylo zajištěno vyhýbání auta a část pozemku bude sloučena
do zahrady, neboť se jedná o úzkou komunikaci. Je to připravené tak, aby vlastník získal část
pozemku, kde povede plynová přípojka.
Pan starosta – To znamená, že část pozemku, kde vede plyn, nemusí být součástí prodeje, ale
zůstat může zůstat ve výpůjčce, pronájmu nebo jiném vztahu.
Pan P. – Je nutné na pozemku zabránit stání aut, protože plynové vedení je ve 30ti cm pod zemí.
Pan Pernica – Jsem proto nechat proběhnout prodej pozemku, ale co nejdříve pozemek nechat
uzavřít a zneprůjezdnit.
Pan starosta – Vymyslíme a nějakým způsobem pozemek zabezpečíme.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 511/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 2476/9 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018,
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 části
p.p.č. 2476/9 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
c) prodej nemovitostí
Dalším bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města, byl prodej nemovitostí.
Žadatelé měli uzavřenu smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku na stavbu
rodinného domu. Rodinný dům byl postaven a zkolaudován. Na základě splnění podmínek
žádají o prodej pozemků za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Záměry prodeje byly
projednány v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodeje
doporučují. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat nemovitosti. Následně
zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 512/2018
1. ZM projednalo prodej 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., za cenu a podmínek
dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013 ze dne 03. 07. 2013, tj. celkem 880,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., za cenu a podmínek
dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013 ze dne 03. 07. 2013, tj. celkem 880,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města prodej nemovitosti. Žadatelka při rekonstrukci
potoka prodala pozemky na nové koryto potoka s tím, že jí Město Jiříkov prodá pozemky
o stejné výměře a za stejnou cenu, za kterou pozemky prodala Povodí Ohře s.p. Tuto dohodu
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již při stavbě potoka projednávaly orgány města s tím, že výměna pozemků bude řešena
po kolaudaci potoka. Byl vypracován geometrický plán na oddělení části pozemku o výměře,
která byla žadatelce zabrána regulací potoka. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu,
že pozemky žadatelkou poskytnuté při regulaci Jiříkovského potoka byly vykoupeny za cenu,
která je stejná s cenou, za kterou Město Jiříkov prodává žadatelce pozemky. Záměry prodeje
byly projednány v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány
prodeje doporučují. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodat nemovitosti.
Zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 513/2018
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1583/1
(trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, paní A. U., za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. Odchylka
od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující prodal za tuto cenu své pozemky o stejné výměře při
stavbě „Regulace Jiříkovského potoka – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1583/1 (trvalý
travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní A. U., za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé
je z důvodu, že kupující prodal za tuto cenu své pozemky o stejné výměře při stavbě „Regulace
Jiříkovského potoka – I.etapa“.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování = 12 pro
d) odkup nemovitostí
Dále pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města odkup nemovitostí. Město dokončilo
stavbu „Chodník Filipovská – I.etapa“. Stavba byla zaměřena geometrickým plánem,
zkolaudována a zapsána do katastru nemovitostí. Před stavbou chodníku byly uzavřeny
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vlastníky pozemků a s Ústeckým krajem smlouva budoucí
darovací smlouvě. Na základě těchto smluv bude provedeno majetkové vypořádání k dotčeným
pozemkům. Komise výstavby a životního prostředí i finanční výbor doporučují odkup
pozemků. Rada města projednala odkup nemovitostí a doporučuje zastupitelstvu města
nemovitosti odkoupit. Zastupitelé města přijali níže uvedená usnesení:
Usnesení č. 514/2018
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to p.p.č. 5436/8 (ostatní plocha) o výměře 6 m2
a p.p.č. 5439/4 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví manželů E. a D. M., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 5436/8 (ostatní plocha) o výměře 6 m2
a p.p.č. 5439/4 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví manželů E. a D. M., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
hlasování = 12 pro
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Usnesení č. 515/2018
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to p.p.č. 5439/5 (ostatní plocha) o výměře 9 m2
a p.p.č. 5442/3 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní S. N., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 2.040,- Kč.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 5439/5 (ostatní plocha) o výměře 9 m2
a p.p.č. 5442/3 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní S. N., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 2.040,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
hlasování = 12 pro
Pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města odkup nemovitostí. Město obdrželo nabídku na
odkup nemovitostí. Jedná se o pozemky na Rumburské ulici. Komise výstavby a životního
prostředí i finanční výbor nedoporučují odkup pozemků. Rada města projednala odkup
nemovitostí a doporučuje zastupitelstvu městu nemovitosti neodkoupit. Následně zastupitelé
města přijali usnesení:
Usnesení č. 516/2018
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1132 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 138 m2, p.p.č. 3552/2 (zahrada) o výměře 125 m2, p.p.č. 3553/3 (trvalý
travní porost) o výměře 54 m2 a p.p.č. 3556/6 (trvalý travní porost) o výměře 54 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 371 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví M. M.
2. ZM rozhodlo neodkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 1132 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 138 m2, p.p.č. 3552/2 (zahrada) o výměře 125 m2, p.p.č. 3553/3 (trvalý travní porost)
o výměře 54 m2 a p.p.č. 3556/6 (trvalý travní porost) o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
o celkové výměře 371 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví M. M.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
e) přijmutí darů
Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města přijmutí daru. Město dokončilo stavbu „Chodník
Filipovská – I.etapa“. Stavba byla zaměřena geometrickým plánem. Byla zkolaudována
a zapsána do katastru nemovitostí. Stavba chodníku zasáhla do pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje. Před stavbou chodníku byla uzavřena Smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Na základě této smlouvy bude provedeno majetkové vypořádání k dotčeným pozemkům. Rada
města doporučuje zastupitelstvu města dar nemovitostí přijmout. Zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
Usnesení č. 517/2018
1. ZM projednalo přijmutí daru, a to nemovitostí p.p.č. 6517/17 (ostatní plocha) o výměře
922 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č.748 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk a p.p.č. 6517/6 (ostatní plocha) o výměře 659 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví č. 972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
2. ZM rozhodlo přijmout dar, a to nemovitosti p.p.č. 6517/17 (ostatní plocha) o výměře
922 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 748 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk a p.p.č. 6517/6 (ostatní plocha) o výměře 659 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví č. 972 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
hlasování = 12 pro
Posledním bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města, bylo přijmutí daru. Povodí
Ohře s.p. nabídlo Městu Jiříkov k odkupu vodní dílo Nový rybník s přilehlými pozemky.
Zastupitelstvo města uložilo starostovi města jednat se zástupci Povodí Ohře o bezplatném
převodu. Po jednání starosty města s Povodím Ohře, s.p., zaslalo Povodí Ohře, s.p., na Město
Jiříkov návrh Darovací smlouvy, kterou daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový
rybník, včetně hráze a okolních pozemků. Komise výstavby a životního prostředí i finanční
výbor doporučují Nový rybník s přilehlými pozemky převzít do vlastnictví. Rada města
doporučuje zastupitelstvu města dar nemovitostí přijmout.
Pan Dvořák – Jak je to se sousedními pozemky a vlastníky, ohledně přístupu do budoucna.
Pan starosta – Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města.
Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 518/2018
1. ZM projednalo Darovací smlouvu č. 410/2018, uzavíranou mezi Povodím Ohře, státní
podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
kterou Povodí Ohře, s.p., daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový rybník, včetně
hráze nacházející se na pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše v k.ú. Jiříkov
a pozemky st.p.č. 2063 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2, p.p.č. 2218/4 (ostatní
plocha) o výměře 363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře 12334 m2, p.p.č. 2246/3 (vodní
plocha) o výměře 1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha) o výměře 46 m2, p.p.č. 2260/4 (ostatní
plocha) o výměře 16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) o výměře 142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní
plocha) o výměře 343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní plocha) o výměře 3 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 771 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk.
2. ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 410/2018, mezi Povodím Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, kterou Povodí Ohře,
s.p., daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový rybník včetně hráze nacházející se na
pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše v k.ú. Jiříkov a pozemky st.p.č. 2063
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2, p.p.č. 2218/4 (ostatní plocha) o výměře
363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře 12334 m2, p.p.č. 2246/3 (vodní plocha) o výměře
1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha) o výměře 46 m2, p.p.č. 2260/4 (ostatní plocha) o výměře
16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) o výměře 142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní plocha) o výměře
343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní plocha) o výměře 3 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 771 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk.
3. ZM ukládá: starostovi města – darovací smlouvu podepsat.
hlasování = 12 pro
5. Usnesení z 28. a 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města
usnesení z 28. zasedání finančního výboru ze dne 09. 05. 2018 a usnesení z 29. zasedání
finančního výboru ze dne 21. 05. 2018. Zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 519/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 28. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 09. 05. 2018.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 21. 05. 2018.
hlasování = 12 pro
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6. Účetní závěrka za účetní období 2017
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města k projednání a schválení účetní
závěrku za účetní období 2017. Rada města projednala dne 21. 05. 2018 a doporučila schválit.
Finanční výbor projednal dne 09. 05. 2018 a také doporučil schválit. Následně zastupitelé přijali
níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 520/2018
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2017,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2017, příjmy ve výši
78.527.509,03 Kč, výdaje ve výši 73.620.980,96 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
4.906.528,07 Kč, výnosy ve výši 69.844.353,73 Kč, náklady ve výši 65.701.936,74 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 5.866.856,99 Kč, daň z příjmu 1.724.440,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 4.142.416,99 Kč,
d) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2017,
e) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2017,
f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2017,
g) Inventarizační zprávu za rok 2017,
h) Roční zprávu o výsledcích vnitřního kontrolního systému Města Jiříkova za rok 2017,
i) Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2017,
j) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2017 ve výši 31.635.656,28 Kč,
k) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2017,
l) Zpráva FV pro schválení účetní závěrky se stavem k 31. 12. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2017 se stavem k 31. 12. 2017,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2017 Města Jiříkova ve výši
4.142.416,99 Kč,
c) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2017,
d) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2017.
3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2017 ve výši
25.587.752,50 Kč (č.p. 799 a č.p. 1090 včetně pozemků).
4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2017 ve výši 4,61 %.
hlasování = 12 pro
7. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkov za rok 2017
Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města Závěrečný účet Města Jiříkova
za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 04. 05. 2018. Finanční výbor projednal dne
09. 05. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 21. 05. 2018 a doporučila schválit.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 521/2018
1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2017, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017 a projednání Závěrečného
účtu Města Jiříkova za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Jiříkova za rok 2017, uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2017 ve výši
4.906.528,07 Kč, převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2017.
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3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
4.906.528,07 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 30. 06. 2018.
hlasování = 12 pro
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2018 a mezitímní účetní závěrka
za 1. čtvrtletí roku 2018
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města, k projednání finanční záležitosti, a to
k projednání rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2018 a k projednání
a schválení mezitímní účetní závěrku za 1. čtvrtletí roku 2018. Finanční výbor projednal
dne 09. 05. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 21. 05. 2018 a také doporučila
schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 522/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen
2018:
a) příjmy ve výši 25.356.673,33 Kč, výdaje ve výši 24.842.573,74 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 514.099,59 Kč,
b) výnosy ve výši 23.419.805,76 Kč, náklady ve výši 16.253.526,61 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 7.166.279,15 Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2018,
tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 3/2018 schválit.
hlasování = 12 pro
b) neinvestiční dotace na výdaje jednotek JSDH obcí na rok 2018
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, bylo přijetí
neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí na rok 2018, a to 150.000,- Kč na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce, kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje
a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v JSDH obce, kategorie JPO II nebo JPO III,
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce. Rada města projednala dne 21. 05. 2018 a doporučila
přijmout. Finanční výbor projednal dne 09. 05. 2018 a doporučil přijmout.
Pan Kolompár – Kolik osob se to týká?
Pan starosta – Jedná se o 19 členů výjezdové jednotky a další náklady s tím spojené jdou na
vrub města a jsou uvedeny v rámci rozpočtu.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 523/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH
obcí na rok 2018 v celkové výši 250.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce, kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v JSDH obce, kategorie JPO II nebo JPO III, jako svoje
zaměstnání dle zákoníku práce.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje JSDH obcí na rok 2018 v celkové výši
250.000,- 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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c) navýšení provozního příspěvku pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace na rok 2018
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města návrh na navýšení provozního
příspěvku pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace,
na rok 2018. Ředitelka mateřské školy žádá o navýšení rozpočtu o částku 25.000,- Kč, z důvodu
vyšší vysoutěžené ceny realizace pokládání podlahových krytin. Finanční výbor projednal dne
21. 05. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 21. 05. 2018 a doporučila schválit.
Pan Havlůj – Mohlo by se to krýt z rezerv mateřské školy. Až v případě, že budou chybět
peníze, mohou zažádat o navýšení rozpočtu.
Paní Ing. Schovancová – Rada města schvaluje účetní závěrku a mohla by rozhodnout i o tom,
že fond rezerv použijí na příští rok.
Pan starosta – Plánujeme to, že to co mají v rezervě, by použili na rozpočet roku 2019.
Následně zastupitelé města po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 524/2018
1. ZM projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku od zřizovatele
na rok 2018, o 25.000,- Kč, tedy z 1.390.000,- Kč na 1.415.000,- Kč, kde důvodem je vyšší
cena plánované realizace podlahových krytin v budově Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace.
2. ZM rozhodlo navýšit provozní příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o 25.000,- Kč, tedy z 1.390.000,- Kč
na výši 1.415.000,- Kč, kde důvodem je vyšší cena plánované realizace podlahových krytin
v budově Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
3. ZM rozhodlo poskytnout další provozní příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola
Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 25.000,- Kč.
4. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
5. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele hospodaření na rok 2018 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provozní příspěvek ve výši 25.000,- Kč
převést na účet příspěvkové organizace do 15. 06. 2018.
hlasování = 11 pro, 1 proti
d) navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace na rok 2018
Dále Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města návrh na navýšení provozního
příspěvku pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2018.
Ředitel základní školy žádá o navýšení příspěvku na rok 2018 o 80.000,- Kč z 3.278.000,- Kč
na 3.358.000,- Kč, důvodem je malování prostor školní jídelny po výměně oken. Finanční výbor
projednal dne 21. 05. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 21. 05. 2018
a doporučila schválit.
Pan Wittgruber – Školní jídelna je majetkem města a neměli by finanční prostředky jít z režie
města? Jedná se o to, aby se to nedostalo do ceny obědů pro strávníky.
Paní Ing. Schovancová – Prostory školní jídelny má ve správě pan ředitel, ale nemá ve správě
budovu jako takovou.
Pan starosta – Prověříme.
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Po diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 525/2018
1. ZM projednalo žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku od zřizovatele na rok 2018
o 80.000,- Kč, tedy z 3.278.000,- Kč na 3.358.000,- Kč, důvodem je malování prostor školní
jídelny po výměně oken.
2. ZM rozhodlo navýšit provozní příspěvek na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, o 80.000,- Kč, tedy z výše
3.278.000,- Kč na výši 3.358.000,- Kč, důvodem je malování prostor školní jídelny po výměně
oken.
3. ZM rozhodlo poskytnout další provozní příspěvek na rok 2018 příspěvkové organizaci
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 80.000,- Kč.
4. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
5. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele hospodaření na rok 2018 příspěvkové
organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provozní příspěvek ve výši 80.000,- převést
na účet příspěvkové organizace do 15. 06. 2018.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
e) poskytnutí další dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018
Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s.,
o poskytnutí další dotace v celkové výši 70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří
účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění
nového oddílu mažoretek, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. Pan starosta upozornil
zastupitelstvo města, že má k projednávané věci vztah, ale využije svého práva hlasovat
a hlasování se zúčastní. Rada města a finanční výbor projednali dne 21. 05. 2018 a doporučili
další dotaci poskytnout. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 526/2018
1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., o poskytnutí další dotace v celkové výši
70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových
soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., ve výši 70.000,- Kč,
na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží,
pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 5/2018, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ M. M.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 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 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 5/2018 mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
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f) rozpočtové opatření č. 7/2018 Města Jiříkova
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města rozpočtové opatření č. 7/2018 Města
Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 21. 05. 2018 a doporučil schválit. Zastupitelstvo města
přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 527/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 7/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 7/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
hlasování = 12 pro
g) faktura na úhradu příspěvku – Dobrovolný svazek obcí Sever
Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města při
projednávání finančních záležitostí, byla faktura DSO SEVER, na úhradu příspěvku – podílu
na Atletické olympiádě dětí DSO Sever 2018 ve výši 6.000,- Kč.
Pan Mgr. Bc. Šamša – Výběr dětí se dělá na školách?
Pan starosta – Ano, výběr dětí se provádí na základních školách, dle kategorií.
Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 528/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu DSO SEVER, Lipová 422, 407 81 Lipová,
IČ: 70810141, na úhradu příspěvku – podílu na Atletické olympiádě dětí DSO Sever 2018
ve výši 6.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku – podílu na Atletické olympiádě dětí
DSO Sever 2018 schválit a členský příspěvek uhradit.
hlasování = 12 pro
9. Různé
a) smlouva o poskytnutí dotace
Místostarosta města pan Miroslav Horák projednal se zastupiteli města Smlouvu o poskytnutí
dotace od Ústeckého kraje na projekt „Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění akceschopnosti
strážníků Městské policie Jiříkov“ a zdůvodnil přijetí navrženého usnesení:
Pan Pernica – Co bude se starými zbraněmi?
Pan místostarosta – Zbraně budou prodány, samozřejmě přes prodejce.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 529/2018
1. ZM projednalo předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti
a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem
a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
zastoupený hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem, v celkové výši 75.016,- Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění
akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem
a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
zastoupený hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem, v celkové výši 75.016,- Kč.
b) přijmout dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění akceschopnosti strážníků
Městské policie Jiříkov“ od Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem ve výši 75.016,- Kč.
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c) schválit, že náklady nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu města Jiříkova
na rok 2018.
hlasování = 12 pro
b) stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí, Jiříkov
Pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města návrh realizace stavebních úprav objektu čp. 461,
Náměstí v Jiříkově, s přispěním finančních prostředků z dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státního rozpočtu v rámci podpory sociálního bydlení pro sociálně
vyloučené lokality II. V rámci zajištění provedení stavebních úprav objektu je možné podat
žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeného MMR ČR.
Žádosti lze podávat v termínu od 05. 04. 2018 a ukončení příjmu žádosti je 18. 09. 2018.
Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové
nouzi získat nájemní smlouvu. Ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2021. Míra
spolufinancování: EF pro soc. rozvoj – 85%, státní rozpočet – pro obce – 5 %. 10 % jsou
finanční prostředky žadatele – Město Jiříkov. V rámci povinných příloh k žádosti o podporu
je mimo jiné nutnost zajistit Studii proveditelnosti. Město Jiříkov obdrželo nabídku od firmy
Business Benefit s.r.o. Praha, na zajištění všech podkladů pro zpracování žádosti, včetně
vyčíslení nákladů na zajištění všech služeb. Některé služby jsou uznatelným nákladem, některé
ne, proto je nutno co nejdříve rozhodnout zda se Město Jiříkov k této výzvě přihlásí, či nikoliv.
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci stavebních úprav objektu
č.p. 461, Náměstí a podat žádost o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
vyhlášeného MMR ČR.
Pan Wittgruber – V případě schválení projektové žádosti a výběru žádosti k financování.
To znamená, že stále ještě nedostaneme peníze.
Pan starosta – Pokud neobdržíme peníze, nic neplatíme. Při jednání nám bylo řečeno, že pokud
nebudeme mít schválenou dotaci, nebudou si nic nárokovat.
Pan Havlůj – Zjišťoval jsem si recenze a tato firma je nedůvěryhodná. Je to s.r.o. s majetkem
ve výši 20.000,- Kč. Společnost skončila v roce 2016 se ztrátou 450.000,- Kč.
Pan starosta – Jinou firmu momentálně nemáme a 18. 09. 2018 je poslední termín pro podání
žádostí. Po té se tento dotační titul ruší.
Pan Sabo – Jednání proběhlo seriózně s panem F.
Pan starosta – Při osobním jednání nám bylo řečeno, dokud nám nebudou přiznány finanční
prostředky ke schválení, nezaplatíme vůbec nic. Za projektovou dokumentaci zaplatíme z našich
peněz.
Pan Dufek – Projekt je časově neomezený?
Pan Sabo – Stavební povolení platí 2 roky a můžeme ho prodlužovat.
Pan Dvořák – Cílové skupiny jsou stejné jako v bývalých dotacích?
Pan starosta – Takto je postavený dotační titul Evropské unie.
Pan Kolompár – Našponované datum.
Pan Sabo – Žádosti se podávají od 05. 04. 2018 a končí 18. 09. 2018. Do termínu 15. 09. 2018
musí být projektová dokumentace pro stavební povolení. Realizace projektu je do roku 2021.
Po diskuzi zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 530/2018
1. ZM bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na zpracování veškerých služeb
spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business Benefit s.r.o.
Praha.
2. ZM rozhodlo schválit realizaci stavebních úprav objektu čp. 461, Náměstí v Jiříkově.
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3. ZM rozhodlo zajistit vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
a realizační dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby na stavbu „Jiříkov –
stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II“.
4. ZM rozhodlo schválit předloženou cenovou nabídku na zpracování veškerých služeb
spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business Benefit s.r.o.
Praha.
5. ZM rozhodlo pověřit starostu města Jiříkov pana Michala Majáka, k jednání s firmou
Business Benefit s.r.o. Praha, k uzavření mandátní smlouvy na zajištění veškerých služeb
spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.
hlasování = 12 pro
c) umístění stavby „Víceúčelové hřiště“
Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelům města návrh na projednání nového umístění stavby
„Víceúčelové hřiště“ u základní školy v ul. Moskevská a současně přednesl rozsáhlou
informaci, zda se upustí od povolených staveb dle stavebního povolení z roku 2011, a to
konkrétně přístavbu stravovacího zařízení, sportovní haly, šatny, školní dílny, venkovní
sportoviště, úprava oplocení, zpevněné plochy, přípojky IS a schválí se výstavba nového
„Víceúčelového hřiště“ u základní školy na p.p.č. 269/1 v k.ú. Jiříkov nebo ponechá původní
záměr řešení stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jiříkov“, na základě vydaného stavebního
povolení z roku 2011, s možností řešení jiné varianty sportovní haly a „Víceúčelové hřiště“
bude umístěno na p.p.č. 260/2 v k.ú. Jiříkov.
Pan Ing. Hase – V případě, že upustíme od stavby sportovní haly na původním místě je
zapotřebí vědět o nějaké nové koncepci, jiné variantě.
K tomuto bodu se dále rozvinula mezi jednotlivými členy zastupitelstva města obsáhlá diskuze,
kde se zastupitelé města shodli na přijetí níže uvedeného usnesení:
Usnesení č. 531/2018
1. ZM bere na vědomí předloženou informaci o návrhu ředitele Základní školy Jiříkov, okres
Děčín – příspěvková organizace, na změnu umístění stavby „Víceúčelové hřiště“ u základní
školy v ul. Moskevská, na p.p.č. 269/1 v k.ú. Jiříkov.
2. ZM bere na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Městského
úřadu Jiříkov, o stanovisku stavebního úřadu MěÚ Rumburk, k možnosti změny umístění
stavby „Víceúčelové hřiště“ u základní školy v ul. Moskevská, na p.p.č. 269/1 v k.ú. Jiříkov.
3. ZM rozhodlo ponechat původní záměr řešení stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jiříkov“,
na základě vydaného stavebního povolení z roku 2011, pod čj. OSÚ/36684-10/4263-2010/Ra,
s možností řešení jiné varianty sportovní haly a zachování umístění „Víceúčelového hřiště“,
na p.p.č. 260/2 v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
d) dohoda o poskytnutí investičního příspěvku
Starosta města pan Michal Maják projednal se zastupitelstvem města Dohodu o poskytnutí
investičního příspěvku na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí
Sever“. Dále objasnil, že se město zapojilo, na základě rozhodnutí ZM, v rámci spolupráce obcí
DSO SEVER do akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“. Touto akcí byl
v Jiříkově vybudován hlásný a varovný systém, digitální povodňový plán města. Akce byla
městem předfinancovaná ve výši 3.566.839,- Kč, závěrečným vyúčtováním město obdrží podíl
od DSO Sever ve výši 2.494.749,50 Kč. Na základě splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace z Ministerstva životního prostředí, je nutné dodržet dobu udržitelnosti, než bude
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pořízený investiční majetek převeden městu. Rada města projednala 21. 05. 2018 a doporučila
dohodu schválit. Finanční výbor projednal 21. 05. 2018 a také doporučil dohodu schválit.
Následně k tomuto bodu přijali zastupitelé města usnesení:
Usnesení č. 532/2018
1. ZM bere na vědomí informaci o dokončení akce v rámci spolupráce obcí DSO SEVER
„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“ obcí Lobendava, Vilémov a Města Jiříkov,
za celkovou částku 6.587.667,- Kč. DSO SEVER obdrželo od Ministerstva životního prostředí
ČR v rámci vyúčtování a závěrečné zprávy dotaci ve výši 4.611.366,90 Kč. Město Jiříkov
vynaložilo podíl na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“ ve výši
3.582.570,- Kč a v rámci vyúčtování a závěrečné zprávy této akce obdrží od DSO Sever podíl
ve výši 2.494.749,50 Kč.
2. ZM bere na vědomí Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování akce
„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem
obcí Sever, se sídlem Lipová č.p. 422, 407 81 Lipová, IČ: 70810141, a Městem Jiříkov se
sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Dohodu o poskytnutí investičního
příspěvku na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“
schvaluje.
hlasování = 12 pro
e) informace o činnosti rady města
Dále starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelům města Informace z 94. schůze RM
konané dne 09. 04. 2018, Informace z 95. schůze RM konané dne 23. 04. 2018 a Informace
z 96. schůze RM konané dne 09. 05. 2018. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 533/2018
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
f) registrace akce „Jiříkov — Rekonstrukce požární zbrojnice”
Posledním bodem, který pan starosta M. Maják přednesl zastupitelstvu města, byla Registrace
akce „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice” u Ministerstva vnitra ČR, na jehož základě
byla Městu Jiříkov, na výše uvedenou akci, přidělena dotace v maximální možné výši
4.500.000,- Kč. Minimální podíl města k této akci je 5.445.450,51 Kč. Následně zastupitelé
města přijali usnesení:
Usnesení č. 534/2018
1. ZM projednalo Registraci akce „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice” u poskytovatele
Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, na jehož základě byla Městu Jiříkov
na výše uvedenou akci přidělena dotace v maximální možné výši 4.500.000,- Kč. Vlastní zdroje
k této akci jsou v minimální výši 5.445.450,51 Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Registraci akce „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice” u poskytovatele
Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, na jehož základě byla Městu Jiříkov
na výše uvedenou akci přidělena dotace v maximální možné výši 4.500.000,- Kč,
b) přijmout dotaci ve výši 4.500.000,- Kč, poskytovanou Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou
936/3, 170 00 Praha 7, na akci „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice”,
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice”, tzn. vlastní zdroje v minimální výši
5.445.450,51 Kč, budou kryty v l. části z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018 a v 2. části
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
hlasování = 12 pro
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10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Wittgruber – Na minulém zastupitelstvu města jsem kladl dotazy, na které mi nebylo
zodpovězeno. Tyto dotazy podám písemně.
Pan Wittgruber – K tématu rozhlasu, na webových stránkách „Mobilní rozhlas cz“ se můžete
nechat inspirovat.
Pan Wittgruber – Městu Jiříkov byla podána písemná nabídka na část komunikace, a to
02. 10. 2017 a doposud nebylo písemně odpovězeno. Z jakého důvodu trvá ¾ roku vypořádání
se s pozemkem?
Paní Havlová – Projednáno to bylo v radě města, která věc odložila z důvodu jednání se všemi
vlastníky pozemků, abychom komunikaci narovnali celou. Někteří vlastníci ještě neodpověděli.
Odpovězeno bylo pouze ústně telefonicky, nikoliv písemně.
Pan Wittgruber – Mohlo se to nechat vytýčit, nevidím důvod, na co se čeká.
Pan starosta – Podíváme se na to a vyřešíme.
Pan Kolompár – Přednáším 2 stížnosti od občanů města ve věci neposekaného pozemku
ve vlastnictví města, a to v Loučkách.
Paní Havlová – Tento pozemek je ve Fibichově ulici. Pozemky se mulčují 2x ročně a začátkem
měsíce června se začne mulčovat.
Pan Kolompár – V Petrově ulici je zdevastovaná komunikace, kdy je situace neúnosná
vzhledem ke zničeným automobilům od kamenů z komunikace. Náklady na opravy aut jsou
vysoké.
Pan Bc. Stredák – Momentálně jsme ve stavu, kdy stále nemáme převzaty komunikace. Jedná
se s ředitelem SVS, a.s., aby tuto situaci vyřešil.
Pan starosta – Pan ředitel přislíbil, že do konce měsíce května nás navštíví, ale doposud jsem
neobdržel termín jeho návštěvy.
Pan Dufek – Minule jsem upozorňoval na nepořádek za nemovitostí, a to na pozemku
v Čapkově ulici. Nyní se tam pohybují cizí osoby, které tam nemají co pohledávat.
Je nutné s tím něco začít dělat.
Pan starosta – Dobře, postaráme se o to.
Pan Havlůj - Mám připomínku ke směrnici pro přidělování bytů. Má rada města přehled jaké
jsou požadavky na bytové jednotky? Byl bych pro to vrátit se k pořadníku a podle toho se řídit.
Pan Bc. Stredák – Pořadník zde býval, ale byl nepraktický, a to z důvodu, že žadatelé
neobnovovali své změny v žádostech a neodhlašovali se z pořadníku, jako trvající zájemci o byt.
Každý rok jsme písemně oslovovali žadatele, aby potvrdili svůj zájem o byt, ale bezúspěšně
a proto jsme pořadník zrušili.
Pan starosta – Známe poptávku občanů o malometrážní byty.
Pan Havlůj – Závěrečný účet města. Klub důchodců má vysoké náklady na elektrickou energii.
Nedalo by se to nějakým způsobem regulovat.
Pan starosta – Topí se tam elektrickými přímotopy a akumulačními kamny.
Pan Pernica – Opět se začíná objevovat kolem kontejnerů na tříděný odpad ohromný nepořádek.
Otázkou je, zda li může být použita fotografie z fotopasti v rámci GDPR. Dnes se dají koupit
kamery s vysokým rozlišením.
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Pan místostarosta – Fotopasti se neustále přemísťují, hlavně na místa, kde se situace
s odloženými odpady neustále opakují.
Pan Kolompár – Při větším poryvu větru lítá ze střechy tělocvičny lepenka na můj pozemek.
Pan starosta – Poznačíme si a oslovíme ředitele základní školy.
Pan Dvořák – Z jakého důvodu je zrušena nedělní provozní doba na Drobné provozovně?
Pan starosta – Problém byl v rámci zajištění chodu Drobné provozovny. Změnil se organizační
řád a přijal nový zaměstnanec města, který má na starosti sběrný dvůr. Takto je nastavena
pracovní doba.
Pan Havlůj – Měl být dodělaný projekt na parkování a dopravní situaci na sídlišti, je už hotový?
Pan starosta – Není hotový, dostali jsme situaci v rámci řešení. Udělali nám tam úpravy
u 4 spodních paneláků. Posílali jsme k tomuto připomínky, aby se to upravilo a samozřejmě,
s tím budete jako zastupitelé města, seznámeni.
Pan Bc. Stredák – Byl zpracován koncept a na základě toho se zpracuje dopravní studie.
Pan Wittgruber – Proč s tímto nebylo seznámeno zastupitelstvo města?
Pan starosta – Nebude to studie, ale obdržíte pouze předloženou situaci.
Pan Bc. Stredák – Pan B. to upraví dle našich připomínek, s tím že nám pošle další koncept
k rozhodnutí, aby se mohla zpracovávat dopravní studie.
Pan starosta – Bude předloženo do Komise výstavby a životního prostředí.
Starosta města pan M. Maják pozval přísedící zastupitele města na další zasedání Zastupitelstva
města Jiříkova, a to pravděpodobně na čtvrtek 28. 06. 2018 od 16:00 hodin, které se uskuteční
v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 24. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:30 hodin.

V Jiříkově dne 05. 06. 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.

18

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 24. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. května 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) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
b) záměry prodeje nemovitostí
c) prodej nemovitostí
d) odkup nemovitostí
e) přijmutí darů
5. Usnesení z 28. a 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
6. Účetní závěrka za účetní období 2017
7. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkov za rok 2017
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2018 a mezitímní účetní
závěrka za 1. čtvrtletí roku 2018
b) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018
c) navýšení provozního příspěvku pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2018
d) navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín –
příspěvková organizace na rok 2018
e) poskytnutí další dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova
na rok 2018
f) rozpočtové opatření č. 7/2018 Města Jiříkova
g) faktura na úhradu příspěvku – Dobrovolný svazek obcí Sever
9. Různé
a) smlouva o poskytnutí dotace
b) stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí, Jiříkov
c) umístění stavby „Víceúčelové hřiště“
d) dohoda o poskytnutí investičního příspěvku
e) informace o činnosti rady města
f) registrace akce „Jiříkov — Rekonstrukce požární zbrojnice”
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
Usnesení č. 503/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
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Usnesení č. 504/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 460 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 461 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 460 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 461 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 505/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 577/1
(zahrada), p.p.č. 578/1 (zahrada), p.p.č. 578/2 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (zahrada) vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje schválit zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 577/1
(zahrada), p.p.č. 578/1 (zahrada), p.p.č. 578/2 (ostatní plocha), p.p.č. 579 (zahrada) vše
v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 506/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 478/2
(ostatní plocha) a p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to p.p.č. 478/2
(ostatní plocha) a p.p.č. 479/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 507/2018
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 6423/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to p.p.č. 6423/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 508/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, 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 části
p.p.č. 4064/3 (zahrada) o výměře 23 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1541-5/2018, za cenu dle
směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 509/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1
(trvalý travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, 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
p.p.č. 4840/1 (trvalý travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice
č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 510/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 435/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) o výměře
1444 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
st.p.č. 435/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 92 m2 a p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost)
o výměře 1444 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
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Usnesení č. 511/2018
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 2476/9 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018,
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 části
p.p.č. 2476/9 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1538-28/2018,
za cenu dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 512/2018
1. ZM projednalo prodej 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., za cenu a podmínek
dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013 ze dne 03. 07. 2013, tj. celkem 880,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a J. H., za cenu a podmínek
dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 005/2013 ze dne 03. 07. 2013, tj. celkem 880,- 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. 513/2018
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1583/1
(trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, paní A. U., za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. Odchylka od
ceny obvyklé je z důvodu, že kupující prodal za tuto cenu své pozemky o stejné výměře při
stavbě „Regulace Jiříkovského potoka – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1583/1 (trvalý
travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní A. U., za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé
je z důvodu, že kupující prodal za tuto cenu své pozemky o stejné výměře při stavbě „Regulace
Jiříkovského potoka – I.etapa“.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 514/2018
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to p.p.č. 5436/8 (ostatní plocha) o výměře 6 m2
a p.p.č. 5439/4 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví manželů E. a D. M., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 5436/8 (ostatní plocha) o výměře 6 m2
a p.p.č. 5439/4 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
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na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví manželů E. a D. M., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 1.680,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 515/2018
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to p.p.č. 5439/5 (ostatní plocha) o výměře 9 m2
a p.p.č. 5442/3 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní S. N., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 2.040,- Kč.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to p.p.č. 5439/5 (ostatní plocha) o výměře 9 m2
a p.p.č. 5442/3 (ostatní plocha) o výměře 8 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány
na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
ve vlastnictví paní S. N., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 2.040,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 516/2018
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1132 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 138 m2, p.p.č. 3552/2 (zahrada) o výměře 125 m2, p.p.č. 3553/3 (trvalý
travní porost) o výměře 54 m2 a p.p.č. 3556/6 (trvalý travní porost) o výměře 54 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 371 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví M. M.
2. ZM rozhodlo neodkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 1132 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 138 m2, p.p.č. 3552/2 (zahrada) o výměře 125 m2, p.p.č. 3553/3 (trvalý travní porost)
o výměře 54 m2 a p.p.č. 3556/6 (trvalý travní porost) o výměře 54 m2 vše v k.ú. Jiříkov,
o celkové výměře 371 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví M. M.
Usnesení č. 517/2018
1. ZM projednalo přijmutí daru, a to nemovitostí p.p.č. 6517/17 (ostatní plocha) o výměře
922 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č.748 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk a p.p.č. 6517/6 (ostatní plocha) o výměře 659 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví č. 972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
2. ZM rozhodlo přijmout dar, a to nemovitosti p.p.č. 6517/17 (ostatní plocha) o výměře
922 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 748 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk a p.p.č. 6517/6 (ostatní plocha) o výměře 659 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví č. 972 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Usnesení č. 518/2018
1. ZM projednalo Darovací smlouvu č. 410/2018, uzavíranou mezi Povodím Ohře, státní
podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
kterou Povodí Ohře, s.p., daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový rybník, včetně
hráze nacházející se na pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše v k.ú. Jiříkov
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a pozemky st.p.č. 2063 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2, p.p.č. 2218/4 (ostatní
plocha) o výměře 363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře 12334 m2, p.p.č. 2246/3 (vodní
plocha) o výměře 1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha) o výměře 46 m2, p.p.č. 2260/4 (ostatní
plocha) o výměře 16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) o výměře 142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní
plocha) o výměře 343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní plocha) o výměře 3 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 771 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk.
2. ZM schvaluje Darovací smlouvu č. 410/2018, mezi Povodím Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 430 03 Chomutov a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, kterou Povodí Ohře,
s.p., daruje Městu Jiříkov vodní dílo – vodní nádrž Nový rybník včetně hráze nacházející se na
pozemku st.p.č. 2063, st.p.č. 2064 a st.p.č. 2065 vše v k.ú. Jiříkov a pozemky st.p.č. 2063
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1224 m2, p.p.č. 2218/4 (ostatní plocha) o výměře
363 m2, p.p.č. 2218/5 (vodní plocha) o výměře 12334 m2, p.p.č. 2246/3 (vodní plocha) o výměře
1518 m2, p.p.č. 2260/3 (ostatní plocha) o výměře 46 m2, p.p.č. 2260/4 (ostatní plocha) o výměře
16 m2, p.p.č. 6215/2 (ostatní plocha) o výměře 142 m2, p.p.č. 6216/3 (ostatní plocha) o výměře
343 m2 a p.p.č. 6190/2 (ostatní plocha) o výměře 3 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány
na listu vlastnictví č. 771 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk.
3. ZM ukládá: starostovi města – darovací smlouvu podepsat.
Usnesení č. 519/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 28. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 09. 05. 2018.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 21. 05. 2018.
Usnesení č. 520/2018
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2017, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2017,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2017, příjmy ve výši
78.527.509,03 Kč, výdaje ve výši 73.620.980,96 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
4.906.528,07 Kč, výnosy ve výši 69.844.353,73 Kč, náklady ve výši 65.701.936,74 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 5.866.856,99 Kč, daň z příjmu 1.724.440,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 4.142.416,99 Kč,
d) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2017,
e) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2017,
f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2017,
g) Inventarizační zprávu za rok 2017,
h) Roční zprávu o výsledcích vnitřního kontrolního systému Města Jiříkova za rok 2017,
i) Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2017,
j) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2017 ve výši 31.635.656,28 Kč,
k) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2017,
l) Zpráva FV pro schválení účetní závěrky se stavem k 31. 12. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2017 se stavem k 31. 12. 2017,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2017 Města Jiříkova ve výši
4.142.416,99 Kč,
c) vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2017,
d) vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2017.
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3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2017 ve výši
25.587.752,50 Kč (č.p. 799 a č.p. 1090 včetně pozemků).
4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2017 ve výši 4,61 %.
Usnesení č. 521/2018
1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2017, včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2017 a projednání Závěrečného
účtu Města Jiříkova za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Jiříkova za rok 2017, uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2017 ve výši
4.906.528,07 Kč, převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2017.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
4.906.528,07 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 30. 06. 2018.
Usnesení č. 522/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen
2018:
a) příjmy ve výši 25.356.673,33 Kč, výdaje ve výši 24.842.573,74 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 514.099,59 Kč,
b) výnosy ve výši 23.419.805,76 Kč, náklady ve výši 16.253.526,61 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období 7.166.279,15 Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2018,
tzn. výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 3/2018 schválit.
Usnesení č. 523/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH
obcí na rok 2018 v celkové výši 250.000,- Kč, a to 150.000,- Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDH obce, kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v JSDH obce, kategorie JPO II nebo JPO III, jako svoje
zaměstnání dle zákoníku práce.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje JSDH obcí na rok 2018 v celkové výši
250.000,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
Usnesení č. 524/2018
1. ZM projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku od zřizovatele
na rok 2018, o 25.000,- Kč, tedy z 1.390.000,- Kč na 1.415.000,- Kč, kde důvodem je vyšší
cena plánované realizace podlahových krytin v budově Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace.
2. ZM rozhodlo navýšit provozní příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, o 25.000,- Kč, tedy z 1.390.000,- Kč
na výši 1.415.000,- Kč, kde důvodem je vyšší cena plánované realizace podlahových krytin
v budově Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
3. ZM rozhodlo poskytnout další provozní příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola
Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 25.000,- Kč.
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4. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
5. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele hospodaření na rok 2018 příspěvkové
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provozní příspěvek ve výši 25.000,- Kč
převést na účet příspěvkové organizace do 15. 06. 2018.
Usnesení č. 525/2018
1. ZM projednalo žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace, o navýšení příspěvku od zřizovatele na rok 2018
o 80.000,- Kč, tedy z 3.278.000,- Kč na 3.358.000,- Kč, důvodem je malování prostor školní
jídelny po výměně oken.
2. ZM rozhodlo navýšit provozní příspěvek na rok 2018 příspěvkové organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, o 80.000,- Kč, tedy z výše
3.278.000,- Kč na výši 3.358.000,- Kč, důvodem je malování prostor školní jídelny po výměně
oken.
3. ZM rozhodlo poskytnout další provozní příspěvek na rok 2018 příspěvkové organizaci
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, ve výši 80.000,- Kč.
4. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
5. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele hospodaření na rok 2018 příspěvkové
organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provozní příspěvek ve výši 80.000,- převést
na účet příspěvkové organizace do 15. 06. 2018.
Usnesení č. 526/2018
1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., o poskytnutí další dotace v celkové výši
70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových
soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2018.
2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., ve výši 70.000,- Kč,
na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží,
pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2018.
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 5/2018, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ M. M.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 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 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
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. 527/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 7/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 7/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
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Usnesení č. 528/2018
1. ZM projednalo předloženou fakturu DSO SEVER, Lipová 422, 407 81 Lipová,
IČ: 70810141, na úhradu příspěvku – podílu na Atletické olympiádě dětí DSO Sever 2018
ve výši 6.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu příspěvku – podílu na Atletické olympiádě dětí
DSO Sever 2018 schválit a členský příspěvek uhradit.
Usnesení č. 529/2018
1. ZM projednalo předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti
a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“, uzavíranou mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem
a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
zastoupený hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem, v celkové výši 75.016,- Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění
akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov“, uzavíranou mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem
a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156,
zastoupený hejtmanem panem Oldřichem Bubeníčkem, v celkové výši 75.016,- Kč.
b) přijmout dotaci na projekt „Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění akceschopnosti strážníků
Městské policie Jiříkov“ od Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem ve výši 75.016,- Kč.
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnuté dotace budou kryty z rozpočtu města Jiříkova
na rok 2018.
Usnesení č. 530/2018
1. ZM bere na vědomí předloženou cenovou nabídku na zpracování veškerých služeb
spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business Benefit s.r.o.
Praha.
2. ZM rozhodlo schválit realizaci stavebních úprav objektu čp. 461, Náměstí v Jiříkově.
3. ZM rozhodlo zajistit vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
a realizační dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby na stavbu „Jiříkov –
stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality II“.
4. ZM rozhodlo schválit předloženou cenovou nabídku na zpracování veškerých služeb
spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II, předloženou firmou Business Benefit s.r.o.
Praha.
5. ZM rozhodlo pověřit starostu města Jiříkov pana Michala Majáka, k jednání s firmou
Business Benefit s.r.o. Praha, k uzavření mandátní smlouvy na zajištění veškerých služeb
spojených s podáním žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu –
Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.
Usnesení č. 531/2018
1. ZM bere na vědomí předloženou informaci o návrhu ředitele Základní školy Jiříkov, okres
Děčín – příspěvková organizace, na změnu umístění stavby „Víceúčelové hřiště“ u základní
školy v ul. Moskevská, na p.p.č. 269/1 v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM bere na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Městského
úřadu Jiříkov, o stanovisku stavebního úřadu MěÚ Rumburk, k možnosti změny umístění
stavby „Víceúčelové hřiště“ u základní školy v ul. Moskevská, na p.p.č. 269/1 v k.ú. Jiříkov.
3. ZM rozhodlo ponechat původní záměr řešení stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Jiříkov“,
na základě vydaného stavebního povolení z roku 2011, pod čj. OSÚ/36684-10/4263-2010/Ra,
s možností řešení jiné varianty sportovní haly a zachování umístění „Víceúčelového hřiště“,
na p.p.č. 260/2 v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 532/2018
1. ZM bere na vědomí informaci o dokončení akce v rámci spolupráce obcí DSO SEVER
„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“ obcí Lobendava, Vilémov a Města Jiříkov,
za celkovou částku 6.587.667,- Kč. DSO SEVER obdrželo od Ministerstva životního prostředí
ČR v rámci vyúčtování a závěrečné zprávy dotaci ve výši 4.611.366,90 Kč. Město Jiříkov
vynaložilo podíl na akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí SEVER“ ve výši
3.582.570,- Kč a v rámci vyúčtování a závěrečné zprávy této akce obdrží od DSO Sever podíl
ve výši 2.494.749,50 Kč.
2. ZM bere na vědomí Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku na spolufinancování akce
„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“, uzavřenou mezi Dobrovolným svazkem
obcí Sever, se sídlem Lipová č.p. 422, 407 81 Lipová, IČ: 70810141, a Městem Jiříkov se
sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Dohodu o poskytnutí investičního
příspěvku na spolufinancování akce „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“
schvaluje.
Usnesení č. 533/2018
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. 534/2018
1. ZM projednalo Registraci akce „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice” u poskytovatele
Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, na jehož základě byla Městu Jiříkov
na výše uvedenou akci přidělena dotace v maximální možné výši 4.500.000,- Kč. Vlastní zdroje
k této akci jsou v minimální výši 5.445.450,51 Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Registraci akce „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice” u poskytovatele
Ministerstva vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7, na jehož základě byla Městu Jiříkov
na výše uvedenou akci přidělena dotace v maximální možné výši 4.500.000,- Kč,
b) přijmout dotaci ve výši 4.500.000,- Kč, poskytovanou Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou
936/3, 170 00 Praha 7, na akci „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice”,
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu „Jiříkov - Rekonstrukce požární zbrojnice”, tzn. vlastní zdroje v minimální výši
5.445.450,51 Kč, budou kryty v l. části z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018 a v 2. části
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.
Ověřovatelé usnesení:
.……………………………..
p. Petr Dufek

……………………………..
p. Petr Wittgruber

V Jiříkově dne 11. 06. 2018
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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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