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 11. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 17. ledna 2012
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) záměry prodeje pozemků
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
5. Usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
b) rozpočtové opatření č. 20/2011 Města Jiříkova
c) převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
d) rozpočtové opatření č. 1/2012 Města Jiříkova a převody z fondů
7. Usnesení z 9. a 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
8. Různé
a) obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2012
b) podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy
městského úřadu“
c) podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, I.etapa - chodník FilipovskáBřezinova“
d) přijetí dotace z Programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu
č.p. 339 a 340“
e) přijetí dotace z Programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu
č.p. 345 a 346“
f) přijetí dotace z Programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799
v Jiříkově“
g) 2. pololetní zpráva o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 168/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 169/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 6620 (ostatní plocha) o výměře 76m2, části p.p.č. 6621 (ostatní plocha) o výměře
202m2, části p.p.č.1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 58m2 a st.p.č.1599 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 138m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1283-74/2011, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 219 (trvalý travní porost) o výměře 658m2 a p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře
273m2 vše v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 1,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 170/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na odprodej nemovitostí a pozemků a to:
nemovitost č.p. 839, ulice Antonínova na st.p.č. 1357/1, se st.p. č. 1357/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), stavba bez č.p. a č.e. na st.p.č. 1357/2, se st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemek p.p.č. 1890/6 (zahrada), vše v k.ú. Jiříkov, s moţností prodeje přes realitní
kancelář.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a
pozemků a to: nemovitost č.p. 839, ulice Antonínova na st.p.č. 1357/1, se st.p. č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří), stavba bez č.p. a č.e. na st.p.č. 1357/2, se st.p.č. 1357/2
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p.p.č. 1890/6 (zahrada), vše v k.ú. Jiříkov, s moţností
prodeje přes realitní kancelář.
Usnesení č. 171/2012
ZM bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 09.01.2012 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova na rok 2012 dle předloţeného návrhu.
Usnesení č. 172/2012
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 382.734,-Kč přijatou v období od 01.10.2011 do 31.12.2011 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
Usnesení č. 173/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 20/2011 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
Usnesení č. 174/2012
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 107.206,-Kč do fondu pro výstavbu
domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov v roce 2011 dle schválených závazných
ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu pro výstavbu domova důchodců do 31.01.2012.
Usnesení č. 175/2012
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 1/2012 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.317.000,-Kč z rezervního fondu
na základní běţný účet na úhradu další akcích roku 2012 dle rozpočtového opatření č. 1/2012.
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ZM zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních
prostředků z fondu rezerv na základní běţný účet města do 31.01.2012.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 315.000,-Kč z fondu pro výstavbu
domova důchodců na úhradu projekční práce pro výstavbu domova důchodců. ZM zároveň
ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z
fondu pro výstavbu domova důchodců na základní běţný účet města do 31.01.2012.
Usnesení č. 176/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 19.12.2011.
2. ZM bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu MP Jiříkov s výsledkem bez závad.
Usnesení č. 177/2012
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 09.01.2012.
Usnesení č. 178/2012
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a
rozhodlo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
Usnesení č. 179/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ a to do programu na Podporu při
odstraňování bariér v budovách pro rok 2012, jehoţ předpokládané celkové náklady činí
3.000.000,-Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání ţádosti o dotaci na projekt „Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy
městského úřadu“ do programu na Podporu při odstraňování bariér v budovách na rok 2012,
který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
b) schválit, ţe náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků z programu na Podporu
při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov.
Usnesení č. 180/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Jiříkov, I.etapa - chodník Filipovská-Březinova“ a to do programu ,,Pravidla pro poskytování
příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012“, jehoţ
předpokládané celkové náklady činí 3.400.000,-Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, I.etapa - chodník FilipovskáBřezinova“, a to do programu ,,Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů
zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
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schopností pohybu a orientace pro rok 2012“, který vyhlašuje Státní fond dopravní
infrastruktury.
b) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu ,,Pravidla
pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok
2012“, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov.
Usnesení č. 181/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr.
Tomášem Podivínským na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na stavební
úpravy týkající se zateplení a výměny oken včetně projektových prací u objektu v ulici
Březinova, č.p. 339 a 340, k.ú. Jiříkov v celkové výši 2.022.300,-Kč a Smlouvu č. SP –
11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové
práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“,
která je ve výši 59.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení
bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
b) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond
ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729,
zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši
59.000,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 59.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na přípravu a realizaci podporovaných
opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 339
a 340, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu č.p. 339 a
340, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem
Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
Usnesení č. 182/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1,
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148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr.
Tomášem Podivínským na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na stavební
úpravy týkající se zateplení a výměny oken u objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346, k.ú.
Jiříkov v celkové výši 2.022.300,-Kč a Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, která je ve výši 59.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení
bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
b) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond
ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729,
zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši
59.000,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 59.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na přípravu a realizaci podporovaných
opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 345
a 346, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu č.p. 345 a
346, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem
Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
Usnesení č. 183/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr.
Tomášem Podivínským na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na stavební úpravy
týkající se zateplení a výměny oken u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov
v celkové výši 288.000,-Kč a Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, která je ve výši 27.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) revokovat usnesení ZM č. 166/2011 ze dne 13.12.2011 v plném znění.
b) schválit Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový
dům č.p. 799 v Jiříkově“. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem
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Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond
ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729,
zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši
27.000,-Kč.
d) přijmout finanční prostředky ve výši 27.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření
(projektové práce) u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
e) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) u objektu č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejíţ
poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem
Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
f) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to se Státním fondem ţivotního prostředí se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem
ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
Usnesení č. 184/2012
ZM bere na vědomí informaci starosty města o 2. pololetní zprávě k plnění úkolů
neuvolněného místostarosty podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova konaného 14.12.2010 k 31.12.2011.

Ověřovatelé usnesení a zápisu:

.....................................................
Bc. Michal Mrázek

...................................................
Miroslav Horák

V Jiříkově 17.ledna 2012
Zapsala: Praţenková Eva
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

ZÁPIS
z 11. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 17. ledna 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
p. Bc. Michal Mrázek

……………………………..
p. Miroslav Horák

===============================================
Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
Omluven: pan Jindřich Jurajda
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno 13 členů ZM – usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrţeni:
předseda: paní Naděţda Stoţická
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Václav Jirkovský
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Wittgruber
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: pan Bc. Michal Mrázek a pan Miroslav Horák, zapisovatelkou
byla určena paní Eva Praţenková.
Předloţený program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 10. zasedání ZM byly řádně zveřejněny, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se povaţují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Za přítomnosti vedoucích jednotlivých odborů MěÚ Jiříkov byla provedena podrobná
kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. Dle sdělení vedoucích jsou úkoly splněny nebo
ve fázi plnění. Zastupitelé uvedenou kontrolu vzali bez připomínek na vědomí a přijali
usnesení:
Usnesení č. 168/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
V 16:25 hodin přišel Mgr. Šamša
Hostem zasedání byl pan npor. Steinbach, zástupce velitele obvodního oddělení PČR
Rumburk, kterého starosta města přivítal a poţádal ho, aby přítomné seznámil s vývojem
v oblasti páchání trestných činů na území Jiříkova.
Npor. Steinbach uvedl, ţe v roce 2008 bylo spácháno 146 trestných činů, v roce 2009 - 123
tr.č., v roce 2010 - 107 tr.č. (mírný pokles), v roce 2011 - 146 tr.č. Sdělil, ţe do Jiříkova spadá
i trestná činnost páchaná v Německu občany Jiříkova – cca 20 tr.č.. Informoval o počtech
řešených přestupků od roku 2008 (177), 2009 (295), 2010 (282) do roku 2011 (442), kdy rok
2011 zaznamenal poměrně velký nárůst zapříčiněný převáţně krádeţemi ţeleza v bývalé Jawě
a přestupky v dopravě. V dalším vyhodnotil spolupráci s Městskou policii Jiříkov za velmi
uţitečnou a MP Jiříkov je pro PČR významnými pomocníky. Hovořil o problému celého
výběţku, který je chudou oblastí, o částečné drogové scéně, kdy prioritou je toto potlačit, o
Speciální pořádkové jednotce, která bude ve výběţku působit do léta letošního roku, poté se
PČR bude snaţit pokrýt výběţek vlastními silami. Na dotaz, kdo velí Speciální pořádkové
jednotce odpověděl, ţe tato má svého velitele a dosahového důstojníka, který přímo tuto
jednotku úkoluje. Na další otázky zastupitelů a občanů npor. Steinbach odpovídal.
Pan Jirkovský sdělil, ţe hlavním problémem je zahálka, která plodí neřest. Základem
drobného přečinu je mládeţ mezi 15-18 rokem, která nic nemusí, tzn. ţádná škola, ţádné
učiliště a ani není ze strany této mládeţe chuť takováto zařízení navštěvovat.
Za profesionální vystoupení bylo npor. Steinbachovi ze strany zastupitelů a starosty města
poděkováno. Místostarosta pan Horák sdělil, ţe je domluveno, aby takováto vystoupení a
bilancování PČR obvodní oddělení Rumburk, probíhalo kaţdé tři měsíce.
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Mgr. Pokorák poţádal, aby tyto informace o návštěvách zástupců PČR Rumburk byly
prezentovány pro veřejnost třeba v Jiříkovských novinách.
Pan Kolompár poděkoval zastupitelům za vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu
provozování výherních hracích přístrojů na území Jiříkova.
Více dotazů a připomínek nebylo prezentováno.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předloţené dva záměry prodeje pozemků, kdy v prvním případě se
jedná o pozemky v Mánesově ulici za a před Řeznictvím a druhý pozemek v Liberecké ulici
na stavbu rodinného domu. Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru uvedených pozemků a
přijali usnesení:
Usnesení č. 169/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 6620 (ostatní plocha) o výměře 76m2, části p.p.č. 6621 (ostatní plocha) o výměře
202m2, části p.p.č.1890/1 (trvalý travní porost) o výměře 58m2 a st.p.č.1599 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 138m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1283-74/2011, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) p.p.č. 219 (trvalý travní porost) o výměře 658m2 a p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře
273m2 vše v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 1,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
Zastupitelé projednali návrh na odprodej celého průmyslového areálu bývalého Vlakozu
včetně pozemků s moţností přes realitní kancelář. Město pro objekt nemá vyuţití, místním
podnikatelům prostory nevyhovují a není ani zájem o pronájem. V diskuzi vystoupil pan
Matička s připomínkou, ţe se hovořilo o bourání MŠ v Hradecké ulici z obav nastěhování
nepřizpůsobivých občanů. Uvedl, ţe nechápe, nabízení k prodeji uvedený areál a přirovnal
MŠ jako malý penzion a areál jako velký hotel. Bylo vysvětleno, ţe tento průmyslový objekt
nelze předělat na byty, pouze rekolaudací, o kterou by musel zájemce poţádat město. To samé
nelze ani u MŠ. Navíc by kupní smlouva byla ošetřena smluvními podmínkami.
Po projednání schválili zastupitelé zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
uvedené areálu a přijali usnesení:
Usnesení č. 170/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na odprodej nemovitostí a pozemků a to:
nemovitost č.p. 839, ulice Antonínova na st.p.č. 1357/1, se st.p. č. 1357/1 (zastavěná plocha a
nádvoří), stavba bez č.p. a č.e. na st.p.č. 1357/2, se st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a
nádvoří), pozemek p.p.č. 1890/6 (zahrada), vše v k.ú. Jiříkov, s moţností prodeje přes realitní
kancelář.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a
pozemků a to: nemovitost č.p. 839, ulice Antonínova na st.p.č. 1357/1, se st.p. č. 1357/1
(zastavěná plocha a nádvoří), stavba bez č.p. a č.e. na st.p.č. 1357/2, se st.p.č. 1357/2
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p.p.č. 1890/6 (zahrada), vše v k.ú. Jiříkov, s moţností
prodeje přes realitní kancelář.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel

9

5. Usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a bez připomínek vzali na vědomí usnesení ze zasedání Finančního
výboru a schválili Plán činnosti Finančního výboru na rok 2012. Zastupiteli bylo
k uvedenému přijato usnesení:
Usnesení č. 171/2012
ZM bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 09.01.2012 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova na rok 2012 dle předloţeného návrhu.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelé projednali a rozhodli o přijetí poskytnuté neinvestiční dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti určenou na veřejně prospěšné práce za IV.Q.2011 ve výši 382.734,- Kč. Po
projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 172/2012
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 382.734,-Kč přijatou v období od 01.10.2011 do 31.12.2011 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) rozpočtové opatření č. 20/2011 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali a schválili poslední rozpočtové opatření roku 2011, které se týká pouze
technické úpravy plánu 2011 dle skutečnosti. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 173/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 20/2011 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
Zastupitelé projednali a rozhodli o převodu finančních prostředků ve výši 107.206,-Kč do
fondu pro výstavbu domova důchodců a k uvedenému bez připomínek přijali usnesení:
Usnesení č. 174/2012
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 107.206,-Kč do fondu pro výstavbu
domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov v roce 2011 dle schválených závazných
ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu pro výstavbu domova důchodců do 31.01.2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 1/2012 Města Jiříkova a převody z fondů
Zastupitelé projednali a schválili rozpočtové opatření č. 1/2012, které se týká sedmi
investičních akcí a jedné opravy, dále rozhodli o převodu finančních prostředků na úhradu
jistiny a úroků z půjčky od SFŢP a na akci Projekční práce pro výstavbu DD. Po projednání
bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 175/2012
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 1/2012 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
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2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.317.000,-Kč z rezervního fondu
na základní běţný účet na úhradu dalších akcí roku 2012 dle rozpočtového opatření č. 1/2012.
ZM zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních
prostředků z fondu rezerv na základní běţný účet města do 31.01.2012.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 315.000,-Kč z fondu pro výstavbu
domova důchodců na úhradu projekční práce pro výstavbu domova důchodců. ZM zároveň
ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z
fondu pro výstavbu domova důchodců na základní běţný účet města do 31.01.2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 9. a 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a bez připomínek vzali na vědomí dvě předloţená usnesení Kontrolního
výboru včetně provedené kontroly autoprovozu MP a přijali usnesení:
Usnesení č. 176/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 19.12.2011.
2. ZM bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu MP Jiříkov s výsledkem bez závad.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 177/2012
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 09.01.2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2012
Zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením inkasního střediska a
dalších změnách daňových a pojistných zákonů došlo s účinností od 01.01.2012 ke zrušení
některých ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Obce s účinností od
01.01.2012 pozbyly oprávnění zavést a následně vybírat na svém území místní poplatek za
výherní hrací přístroj. Z tohoto důvodu byla ekonomickým odborem vypracována OZV č.
1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu. Zastupitelé uvedenou vyhlášku rozhodli vydat a přijali usnesení:
Usnesení č. 178/2012
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu a
rozhodlo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2012,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“
c) podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, I.etapa - chodník Filipovská-Březinova“
Zastupitelé projednali a schválili podání ţádosti na projekt „Jiříkov, bezbariérové úpravy
budovy městského úřadu“ do programu na Podporu při odstraňování bariér v budovách na rok
2012, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V dalším schválili podání ţádosti o
dotaci na projekt ,,Jiříkov, I. etapa - chodník Filipovská-Březinova“, na poskytnutí příspěvku
pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování
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osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012, který vyhlašuje Státní fond
dopravní infrastruktury. Po projednání přijali zastupitelé dvě usnesení:
Usnesení č. 179/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ a to do programu na Podporu při
odstraňování bariér v budovách pro rok 2012, jehoţ předpokládané celkové náklady činí
3.000.000,-Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání ţádosti o dotaci na projekt „Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy
městského úřadu“ do programu na Podporu při odstraňování bariér v budovách na rok 2012,
který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
b) schválit, ţe náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků z programu na Podporu
při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 180/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Jiříkov, I.etapa - chodník Filipovská-Březinova“ a to do programu ,,Pravidla pro poskytování
příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího
zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012“, jehoţ
předpokládané celkové náklady činí 3.400.000,-Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov, I.etapa - chodník FilipovskáBřezinova“, a to do programu ,,Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů
zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace pro rok 2012“, který vyhlašuje Státní fond dopravní
infrastruktury.
b) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu ,,Pravidla
pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok
2012“, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) přijetí dotace z Programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a
340“
e) přijetí dotace z Programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a
346“
f) přijetí dotace z Programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“
Zastupitelé projednali předloţená tři Vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám na projekty „Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, „Zateplení bytového domu
č.p. 345 a 346“ a ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, včetně smluv a podmínek. Podpory jsou
určeny na stavební úpravy týkající se zateplení a výměny oken včetně projektových prací u
uvedených objektů, Zastupitelé všechny tři Smlouvy o poskytnutí podpory a Podmínky smluv
schválili a k uvedenému přijali tři usnesení:
Usnesení č. 181/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr.
Tomášem Podivínským na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na stavební
úpravy týkající se zateplení a výměny oken včetně projektových prací u objektu v ulici
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Březinova, č.p. 339 a 340, k.ú. Jiříkov v celkové výši 2.022.300,-Kč a Smlouvu č. SP –
11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové
práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“,
která je ve výši 59.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení
bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
b) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond
ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729,
zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši
59.000,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 59.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na přípravu a realizaci podporovaných
opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 339
a 340, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu č.p. 339 a
340, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem
Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11956107 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 182/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr.
Tomášem Podivínským na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na stavební
úpravy týkající se zateplení a výměny oken u objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346, k.ú.
Jiříkov v celkové výši 2.022.300,-Kč a Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, která je ve výši 59.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Zateplení
bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
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b) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond
ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729,
zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši
59.000,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 59.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na přípravu a realizaci podporovaných
opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu v ulici Březinova, č.p. 345
a 346, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám u objektu č.p. 345 a
346, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem
Mgr. Tomášem Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11957107 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 183/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám, jejíţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr.
Tomášem Podivínským na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na stavební úpravy
týkající se zateplení a výměny oken u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov
v celkové výši 288.000,-Kč a Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, která je ve výši 27.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) revokovat usnesení ZM č. 166/2011 ze dne 13.12.2011 v plném znění.
b) schválit Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový
dům č.p. 799 v Jiříkově“. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) schválit Podmínky Smlouvy č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a
realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond
ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729,
zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši
27.000,-Kč.
d) přijmout finanční prostředky ve výši 27.000,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na přípravu a realizaci podporovaných opatření
(projektové práce) u objektu v ulici Moskevská, č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejíţ poskytovatelem je
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Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
e) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na přípravu a realizaci
podporovaných opatření (projektové práce) u objektu č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejíţ
poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha
11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem
Podivínským, byly kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
f) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření (projektové práce) z programu Zelená úsporám
na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to se Státním fondem ţivotního prostředí se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem
ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
v 17:35 hodin se omluvila paní Horáková
v 17:45 hodin se omluvil pan Wittgruber
g) 2. pololetní zpráva o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
Zastupitelé obdrţeli v písemné formě zprávu o plnění úkolů neuvolněného místostarosty za
druhé pololetí roku 2012. Pan místostarosta informoval o tom, ţe v průběhu měsíce února
proběhne schůzka s místními podnikateli a ţivnostníky. Po kratší diskuzi vzali zastupitelé
uvedenou zprávu na vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 184/2012
ZM bere na vědomí informaci starosty města o 2. pololetní zprávě k plnění úkolů
neuvolněného místostarosty podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova konaného 14.12.2010 k 31.12.2011.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Jirkovský se dotázal, čí je bývalá slévárna a jaké má majitel záměry? Odpověď:
majitelem je pan Bernas a dle informace je v jednání s jakousi firmou, která by měla zájem o
kovovýrobu.
Starosta města informoval o schůzce s majitelem bývalé Jawy, kdy nadále platí, ţe by měla
být na objektu zřízena fotovoltaická elektrárna (panely). Má zájemce, který by odkoupil areál
a vystavil výrobní a skladovou halu.
Dále informoval o konání třech schůzí rady města a přijatých usneseních. O návštěvě
zástupců Destinačního fondu Českého Švýcarska, kteří nabízí členství Městu Jiříkov do
Destinačního fondu a zahrnutí města při vydávání propagačních materiálů.
Pan Jirkovský hovořil o průtahu rekonstrukce komunikace z České Kamenice po hraniční
přechod v Jiříkově, kdy se v okolních městech v rámci tohoto průtahu upravilo i okolí, pouze
v Jiříkově ne. Krátce se k uvedenému diskutovalo.
Dále zhruba shrnul, co vše se podniklo ve výstavbě MŠ. Navázal na pozemky, kdy dle zjištění
jsou všechny pozemky v majetku Petrýdesů a město je na rekonstrukci MŠ nemůţe vyuţít.
Proběhly dohady, o které pozemky se vlastně jedná, kdy bylo vysvětleno, ţe se rekonstrukce
MŠ týká pozemků směrem k Praţské ulici, nikoliv pozemků Petrýdesů.
V dalším se pan Jirkovský zeptal na dotaci na Klub důchodců a spolupráci s německým
partnerem. Odpověděl pan Semerád: z důvodu údajné nemoci koordinátora na německé
straně nebylo nic podniknuto. Nabídl se nový německý partner, se kterým proběhne v pondělí
23.01.2012 schůzka. Z naší strany je vše připraveno a záměr zůstane stejný.

15

Na dotaz Mgr. Pokoráka, zda podání ţádosti o dotaci je časově omezeno, bylo panem
Semerádem odpovězeno, ţe ano.
Paní Stoţická se zeptala, zda je zájem o prostory po spořitelně, kdy starosta města odpověděl:
uvažujeme o zbudování knihovny v uvedených prostorách, a v zadních prostorech o zřízení
bezbariérového přístupu. Vše již shlédl statik. Dále vznesla dotaz na budovu po PČR
v Mánesově ulici, kdy bylo starostou města odpovězeno: je zažádáno o bezúplatný převod,
zatím nepřišla žádná odpověď.
Mgr. Šamša upozornil na to, ţe se blíţí kolaudace ÚSP, město by se mělo zajímat o prázdné
budovy. Dle sdělení starosty je město zatím jediným zájemcem.
Starosta města podal informaci o zájemci o koupi vyhořelého domu na Filipovské 606 včetně
pozemků. Čeká se na nabídku za demolici a o jaké pozemky by měl zájem.
Mgr. Hegnerová vznesla dotaz na městský rozhlas, zda je funkční. Je funkční od firmy EWM
ke Koupališti.
Více dotazů a připomínek nebylo prezentováno.
10. Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast a ukončil 11. zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova v 18:20 hodin.

Schválil starosta města pan Michal Maják

.........................................

V Jiříkově 20. ledna 2012
Zapsala: Praţenková Eva

Úplné znění zápisu 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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