Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení 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 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov,
konaného dne 27. března 2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov
==================================================================
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu :
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje a směny pozemků
c) prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova
5. Usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozdělení zlepšených hospodářských výsledků za rok 2011 příspěvkových
organizací a fondy příspěvkových organizací
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012
c) rozpočtové opatření č. 4/2012 Města Jiříkova
d) účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí Sever
7. Usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
==================================================================
Usnesení č. 200/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 201/2012
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č.
2759/2 (zahrada) o výměře 1816m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 202/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků a ke
zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků a ke
zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost), části p.p.č. 865/2 (ostatní plocha), části p.p.č. 6091/1
(ostatní plocha) a části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
b) st.p.č. 192/2 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 777/2 (zahrada), části p.p.č. 6094/2
(ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
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c) části p.p.č. 3560/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3557/2 (ostatní plocha), p.p.č. 3590/1
(zahrada), p.p.č. 3557/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5955 (ostatní plocha), části p.p.č. 5953/1
(ostatní plocha), p.p.č. 3425 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
3. ZM neschvaluje
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku vlastnictví Města
Jiříkova a to: části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle varianty č. 1
nebo č. 2.
b) zadání zpracování podkladům zveřejnění záměru prodeje a to části části p.p.č. 368/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 203/2012
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č.
219 (trvalý travní porost) o výměře 658m2 a pozemkovou parcelu č. 220/1 (ostatní plocha) o
výměře 273m2 vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
M.Š. 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. celkem 931,-Kč + stavba studny dle ZP + náklady. Na prodej pozemků bude sepsána
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kdy nájemné činí 1,Kč/m2/rok.
Usnesení č. 204/2012
1. ZM bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 19.03.2012.
2. ZM bere na vědomí Zápis z provedené následné kontroly pouţití příspěvku poskytnutého
TJ Spartak Jiříkov v roce 2011, kterou provedly Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva
města Jiříkova dne 06.03.2012 s výsledkem: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2011 a dodatek
č. 1 této smlouvy nebyly porušeny a pouţití příspěvku odpovídá této smlouvě.
3. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého TJ Spartak
Jiříkov v roce 2011 ve výši celkem 190.000,-Kč, z toho:
- 66.000,-Kč na činnost muţstev a mládeţe, cestovní náklady, startovné, praní dresů,
sportovní vybavení pro děti a mládeţ, náklady na rozhodčí, ceny do turnajů,
- 124.000,-Kč na údrţbu sportovního areálu (např. hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do
sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, apod.) a na úhradu
energií a ZM schvaluje toto vyúčtování.
Usnesení č. 205/2012
1. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
1.294,22 Kč a tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 1.294,22 Kč,
tj. 100% převést do rezervního fondu.
2. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 127.737,07 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo tento zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 100.000,-Kč, tj. 78,28 % převést do
fondu odměn a 27.737,07 Kč, tj. 21,72 %, převést do rezervního fondu.
3. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 62.587,87 Kč a tento
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hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo tento zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 50.000,-Kč, tj. 79,88 % převést do
fondu odměn a 12.543,87 Kč, tj. 20,12 %, převést do rezervního fondu.
4. ZM bere na vědomí zhoršený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, čp. 65, 407 53 Jiříkov ve výši – 135.836,61 Kč a tento hospodářský
výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo, ţe na úhradu ztráty z hospodaření roku 2011 bude
pouţit rezervní fond příspěvkové organizace, dále ZM rozhodlo uložit příspěvkové
organizaci tuto ztrátu uhradit.
5. ZM bere na vědomí níţe uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací k
31.12.2011:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
70.000,00 Kč
FKSP
40.405,42 Kč
fond rezervní
67.326,02 Kč
fond investiční
0,00 Kč
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
112.519,00 Kč
FKSP
86.214,89 Kč
fond rezervní
176.024,32 Kč
fond investiční
0,00 Kč
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
fond odměn
19.340,00 Kč
FKSP
12.065,46 Kč
fond rezervní
28.387,55 Kč
fond investiční
0,00 Kč
d) Domov důchodců Filipov, čp. 65, 407 53 Jiříkov
fond odměn
448.212,31 Kč
FKSP
27.620,33 Kč
fond rezervní
1.617.626,22 Kč
fond investiční
0,00 Kč
Usnesení č. 206/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2012 v celkové výši 200.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II. a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce SDH obce kategorie JPO II. nebo JPO III.
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2012.
Usnesení č. 207/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2012 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
Usnesení č. 208/2012
ZM bere na vědomí předloţený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí Sever na úhradu
členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2012 ve výši 19.500,-Kč a rozhodlo schválit
úhradu tohoto účtovacího dopisu na členský příspěvek na rok 2012 a zároveň ukládá
starostovi města zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.500,-Kč.
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Usnesení č. 209/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 12.03.2012.
2. ZM projednalo a bere na vědomí výsledek provedené kontroly autoprovozu a PHM SDH
Jiříkov.
3. ZM projednalo a bere na vědomí výsledek provedené kontroly autoprovozu a PHM
Města Jiříkov.
Usnesení č. 210/2012
ZM projednalo Dohodu o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska a moţnost
přistoupení Města Jiříkov do tohoto fondu, jako „Zřizovatel – přispěvatel“ v kategorii
„Rozvoj“.
ZM schvaluje vstup Města Jiříkov do obecně prospěšné společnosti Destinační fond Českého
Švýcarska se sídlem Křinické náměstí 116/10, 407 46 Krásná Lípa.
ZM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o zřízení Destinačního fondu Českého
Švýcarska mezi obecně prospěšnou společností Destinační fond Českého Švýcarska se sídle
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa a Městem Jiříkov.
Ověřovatelé usnesení:
......................................
paní Mgr. Renáta Hegnerová

.............................................
pan Mgr. Josef Pokorák

V Jiříkově 27. března 2012
Zapsala: Olga Flégrová

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 dodrţení 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 13. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 27. března 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
……………………………..
paní Mgr. Renáta Hegnerová
p. Mgr. Josef Pokorák
=================================================
Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
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Před zahájením zasedání byli všichni přítomní zastupitelé informováni o návrhu změny formy
hlasování na základě novelizace zákona o obcích, kdy se od nového roku bude psát
hlasování zastupitelů jmenovitě. Na dnešní zasedání je připravena i písemná forma hlasování.
Všem členům zastupitelstva by předán připravený hlasovací lístek.
1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:10 hodin
bylo přítomno 14 členů ZM – usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrţeni:
předseda: pan Miroslav Skramuţský
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdrţel
člen: paní Libuše Rendlová
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdrţel
člen: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdrţel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: paní Mgr. Renáta Hegnerová a pan Mgr. Josef Pokorák,
zapisovatelkou byla určena paní Olga Flégrová.
V 16:15 hodin přišel Mgr. Vladimír Šamša. Předloţený program zasedání byl doplněn v bodě
Různé o projednání Dohody o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska a moţnost
přistoupení Města Jiříkov do tohoto fondu. Zastupitelé tento bod odsouhlasili k zařazení do
programu a poté byl program zastupiteli schválen.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
Zápis a usnesení z 12. zasedání ZM byly řádně zveřejněny, nebyly vzneseny ţádné připomínky,
tudíţ se usnesení a zápis z 12. zasedání povaţují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Jednotliví vedoucí odborů informovali zastupitele o plnění usnesení z 12. zasedání ZM:
Majetkové záleţitosti: usn. č. 186/2012-bod 1 a 2 - splněno, revokace usnesení o prodeji
pozemků a odstoupení od smlouvy, usn. č. 187/2012 – bod 1 a 2 – splněno – záměry prodeje
pozemků – zveřejněny na úřední desce od 15.3.2012, č. 188/2012 - bod 1 – splněno –
projednání zpracování podkladů k prodeji pozemků, bod 2 – trvá- zadání podkladů ke
zpracování geodetovi, bod 3 – splněno -neschválení zpracování podkladů k prodeji pozemků a
nemovitosti čp. 606 – ţadatel písemně informován, usn.č. 189/2012 -bod 1 – splněno , bod 2 –
trvá – usnesení ze ZM předáno na odbor 15.3.2012 – k prodeji pozemků bude vypracována
kupní smlouva, usn. č. 190/2012 – bod 1 a 2 – splněno – záměr uzavření dodatku k nájemní
smlouvě a dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě – zveřejněno na úřední desce od
15.3. 2012
Trvá usn.č. 191/2012 – smlouva o bezúplatném převodu mezi Městem Jiříkov a PF ČR –
termín podpisu stanoven na 29.3. 2012
Finanční záleţitosti: usn.č. 192/2012, 193/2012, 194/2012, 195/2012, 196/2012 a 197/2012
jsou splněna.
Usn.č. 198/2012 – trvá – na úvěr na výstavbu mateřské školy bude vyhlášeno výběrové řízení.
Po provedené kontrole plnění usnesení z 12. zasedání ZM bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 200/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel

6

3. Dotazy a připomínky občanů
Pan Kolompár – vznesl dotaz k dokončení kanalizace v Jiříkově.
Starosta města pan Michal Maják odpověděl – byl jsem dne 19. března na jednání v Liberci,
vzhledem k nevyjasnění provozních smluv mezi SVS a SčVK byly ţádosti měst o dotace SFŢP
navrţeny k vyřazení. Projekt je podle návrhu SVS zpracován , stavební povolení je na
vodovod i kanalizaci, ve výši 50 mil. Kč a 120 mil.Kč.. Město bude kanalizaci provádět v
rámci etap, v časovém rozmezí cca 8. let, čím můţe ještě ušetřit, např. jiţ nyní šetří za
propagaci, stavební dozor apod. 35 mil Kč. Město mělo podle poţadavků SFŢP zajištěny
všechny náleţitosti (napojovací body, výpověď nájemní smlouvy, zajištění výběrového řízení
na nového provozovatele infrastruktury v Jiříkově. Problém vznikl mezi SVS a Ministerstvem
ţivotního prostředí. Na včerejší schůzi Rady města bylo přijato usnesení o výpovědi firmě
ALOWANCE, která pro naše město zajišťovala na základě mandátní smlouvy potřebné
náleţitosti ke splnění poţadavků metodiky SFŢP.
Pan Kolompár se dotázal, jakou funkci má paní Praţenková a je členem zastupitelstva, rady
nebo zapisovatelka? Jenom, ţe má sem tam připomínky a ţe uţ i jemu skočila do řeči „ţe
dobře neslyší, co p. Kolompár povídá“.
Odpověděl pan starosta města Michal Maják – paní Praţenková je určena zapisovatelkou
zápisu a za zápis zodpovídá. Byl bych rád, aby se to řešilo za její přítomnosti.
Pan Mgr. Matička informoval všechny přítomné o podpisové akci na zachování budovy
Mateřské školy v ul. Hradecká a dále měl připomínku k postupu a výsledku provedené
kontroly kontrolního výboru v ul. Liberecká.
Pan starosta sdělil, ţe o podpisové akci se město doslechlo, ovšem je nutné,kdyţ se řekne
„A“mělo by se říct „B“, občané nás o této záleţitosti informovali.
K provedené kontrole kontrolním výborem sděluji, ţe kontrolní výbor zřizuje zastupitelstvo
města ze zákona. A členové kontrolního výboru jistě nejsou spjati s odborem výstavby.
Paní Sedláková z Filipova – kdy budou projednávány zastupitelstvem připomínky občanů
k územnímu plánu ze včerejšího jednání? Proč nemůţe zůstat ve Filipově ţádná zelená
plocha, proč jsou nynější louky nazvány architektem jako historické zahrady. Dále měla
připomínku proč bylo jednání od tří hodin.
Pan starosta sdělil, ţe jistě ţádný ze zastupitelů nemá podklady k dané věci, kdy se paní
Sedláková zúčastnila včerejšího veřejného projednání připomínek k územnímu plánu.
Pan Mgr. Pokorák sdělil, ţe je jako zastupitel nápomocen a občané se mohou obrátit
s dotazem nebo připomínkou na něj, kdy to bude dál řešit za ně, pokud se nemohou zúčastnit
zasedání atd.
Odpověděl pan Sabo – veškeré připomínky zpracovává architektka paní ing. Táborská, do 10.
dubna se mohou vyjádřit občané i město a 30 dní má na vyjádření Krajský úřad, takţe se s tím
v současné době nedá nic dělat a zastupitelstvo to bude projednávat moţná asi nejdřív
v červnu. Projednání územního plánu ZM bude včetně všech zpracovaných připomínek tj.
občanů, města, kraje i paní Táborské.
Paní Sedláková - bude přihlédnuto k připomínkám a přáním občanů?
Pan Sabo odpověděl, ţe budou zpracovány všechny připomínky a v rámci zpracovaného
konceptu musí být přihlédnuto ke všemu.
Pan Jirkovský architekt vychází z toho, ţe Filipov byl dříve zastavěná plocha, kdy jsou tam
stavební parcely a nyní je tam louka. Proto je nutno dát veškeré připomínky do 10. 4. 2012.
Více dotazů a připomínek nebylo prezentováno a tento bod byl v 16:45 hodin ukončen.
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4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předloţený záměr prodeje pozemků dle podaných ţádostí, a) jedná se o
zveřejnění záměru prodeje zahrady o výměře 1816 m2; b) zadání zpracování podkladů ke
zveřejnění záměrů prodeje a směny pozemků a za c) prodej pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkova. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
a) záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova
Usnesení č. 201/2012
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č.
2759/2 (zahrada) o výměře 1816m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje a směny pozemků
Usnesení č. 202/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků a ke
zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje pozemků a ke
zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost), části p.p.č. 865/2 (ostatní plocha), části p.p.č. 6091/1
(ostatní plocha) a části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
b) st.p.č. 192/2 (zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 777/2 (zahrada), části p.p.č. 6094/2
(ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
c) části p.p.č. 3560/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 3557/2 (ostatní plocha), p.p.č. 3590/1
(zahrada), p.p.č. 3557/1 (ostatní plocha), p.p.č. 5955 (ostatní plocha), části p.p.č. 5953/1
(ostatní plocha), p.p.č. 3425 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
3. ZM neschvaluje
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku vlastnictví Města
Jiříkova a to: části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle varianty č. 1
nebo č. 2.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdrţel
b) zadání zpracování podkladům zveřejnění záměru prodeje a to části části p.p.č. 368/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 3 se zdrţeli
c) prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova
Usnesení č. 203/2012
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č.
219 (trvalý travní porost) o výměře 658m2 a pozemkovou parcelu č. 220/1 (ostatní plocha) o
výměře 273m2 vše v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
M. Š., bytem 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. celkem 931,-Kč + stavba studny dle ZP + náklady. Na prodej pozemků bude
sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kdy nájemné činí 1,Kč/m2/rok.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
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5. Usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí usnesení z 12. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova a přijali usnesení:
Usnesení č. 204/2012
1. ZM bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 19.03.2012.
2. ZM bere na vědomí Zápis z provedené následné kontroly pouţití příspěvku poskytnutého
TJ Spartak Jiříkov v roce 2011, kterou provedly Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva
města Jiříkova dne 06.03.2012 s výsledkem: Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2011 a dodatek
č. 1 této smlouvy nebyly porušeny a pouţití příspěvku odpovídá této smlouvě.
3. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého TJ Spartak
Jiříkov v roce 2011 ve výši celkem 190.000,-Kč, z toho:
- 66.000,-Kč na činnost muţstev a mládeţe, cestovní náklady, startovné, praní dresů,
sportovní vybavení pro děti a mládeţ, náklady na rozhodčí, ceny do turnajů,
- 124.000,-Kč na údrţbu sportovního areálu (např. hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do
sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, apod.) a na úhradu
energií a ZM schvaluje toto vyúčtování.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 2 se zdrţeli
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
Zastupitelé projednali a po krátké diskuzi berou na vědomí přijetím usnesení:
a) rozdělení zlepšených hospodářských výsledků za rok 2011 příspěvkových organizací a
fondy příspěvkových organizací
Zastupitelé diskutovali o vzniku zhoršeného hospodářského výsledku v Domově důchodců,
který vznikl tím, ţe nebyla uhrazena dotace akce uskutečněné v roce 2011 a dotace byla
slíbena k úhradě v roce 2012. Dále bylo diskutováno o hospodářském výsledku Základní
školy Jiříkov, o školské radě, kdy má město ve školské radě dva zástupce. Pan Jirkovský měl
připomínku k úspoře převáděné do fondu odměn. Z řad občanů měl připomínku pan Havlůj,
který konstatoval, ţe okna jsou na škole v dezolátu a tím utíká i teplo, na které jsou
vynaloţeny potom větší náklady. Odpověděl pan starosta Maják. – ţádost o dotaci na
zateplení a výměnu oken na budovách školy je podána. Po diskuzi bylo přijato usnesení
Usnesení č. 205/2012
1. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
1.294,22 Kč a tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo tento zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 1.294,22 Kč,
tj. 100% převést do rezervního fondu.
2. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 127.737,07 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo tento zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 100.000,-Kč, tj. 78,28 % převést do
fondu odměn a 27.737,07 Kč, tj. 21,72 %, převést do rezervního fondu.
3. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 62.587,87 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo tento zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2011 rozdělit takto: výsledek hospodaření ve výši 50.000,-Kč, tj. 79,88 % převést do
fondu odměn a 12.543,87 Kč, tj. 20,12 %, převést do rezervního fondu.
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4. ZM bere na vědomí zhoršený hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, čp. 65, 407 53 Jiříkov ve výši – 135.836,61 Kč a tento hospodářský
výsledek schvaluje a zároveň rozhodlo, ţe na úhradu ztráty z hospodaření roku 2011 bude
pouţit rezervní fond příspěvkové organizace, dále ZM rozhodlo uložit příspěvkové
organizaci tuto ztrátu uhradit.
5. ZM bere na vědomí níţe uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací k
31.12.2011:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
70.000,00 Kč
FKSP
40.405,42 Kč
fond rezervní
67.326,02 Kč
fond investiční
0,00 Kč
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
112.519,00 Kč
FKSP
86.214,89 Kč
fond rezervní
176.024,32 Kč
fond investiční
0,00 Kč
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
fond odměn
19.340,00 Kč
FKSP
12.065,46 Kč
fond rezervní
28.387,55 Kč
fond investiční
0,00 Kč
d) Domov důchodců Filipov, čp. 65, 407 53 Jiříkov
fond odměn
448.212,31 Kč
FKSP
27.620,33 Kč
fond rezervní
1.617.626,22 Kč
fond investiční
0,00 Kč
hlasování = 11 pro, 0 proti, 4 se zdrţeli
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012
Zastupitelé byli informováni o výpovědi preventisty SDH. Město zatím nebude přijímat
dalšího placeného člena Sboru dobrovolných hasičů, v případě, ţe pan Krampera bude ve
stavu nemocných nebo na řádné dovolené, zastoupí ho některý z členů SDH na základě
uzavřené dohody s městem. Sbor dobrovolných hasičů je místní organizace a veškeré své
záleţitosti musí řešit jejich výbor. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 206/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2012 v celkové výši 200.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2012.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
c) rozpočtové opatření č. 4/2012 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 4/2012 Města Jiříkov. Po diskuzi, ve které
vystoupila paní Stoţická s dotazem o přesunu provozních finančních prostředků v rámci
poskytnutí grantů, kdy byla dána dotace Klubu veteránů a proč, kdyţ to není naše sdruţení a
kolik se dalo našim maţoretkám? Pan starosta sdělil, ţe Klub veteránů je přínos pro město
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Jiříkov a maţoretkám bylo nabídnuto, ţe by mohly jít pod organizaci TJ SPARTAK Jiříkov,
nechtěly. Dále nebyly vzneseny ţádné dotazy ani připomínky, proto zastupitelé přijali
usnesení:
Usnesení č. 207/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2012 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 4 se zdrţeli
d) účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí Sever
Usnesení č. 208/2012
ZM bere na vědomí předloţený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí Sever na úhradu
členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2012 ve výši 19.500,-Kč a rozhodlo schválit
úhradu tohoto účtovacího dopisu na členský příspěvek na rok 2012 a zároveň ukládá
starostovi města zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.500,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
7. Usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem kontrol, kdy kontrolní výbor neshledal ţádných
závad při provedených kontrolách a následně přijali usnesení:
Usnesení č. 209/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 12.03.2012.
2. ZM projednalo a bere na vědomí výsledek provedené kontroly autoprovozu a PHM SDH
Jiříkov.
3. ZM projednalo a bere na vědomí výsledek provedené kontroly autoprovozu a PHM
Města Jiříkov.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
8. Různé
a) Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska
Pan starosta Maják seznámil přítomné zastupitele se zněním Dohody o zřízení Destinačního
fondu Českého Švýcarska, na minulém zasedání byli zastupitelům představeni hosté z
Destinačního fondu Českého Švýcarska, kteří prezentovali v cca půl hodinovém vystoupení
obecně prospěšnou společnost, která vznikla cca před 10 lety. Cílem této společnosti je starat
se o projekty, cestovní ruch a oblast turistiky. Destinační fond je nezisková organizace závislá
na sponzorech, projektech a sdruţených prostředcích místních aktérů. Vydává knihy,
publikace, mapy. Cílem Destinačního fondu je získat obce Šluknovského výběţku a nabízet
jim sluţby v oblasti propagace. Příspěvek za členství je odvozen dle počtu obyvatel (Jiříkov
cca 14.000,- Kč/rok). Zastupitelé po krátké diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 210/2012
ZM projednalo Dohodu o zřízení Destinačního fondu Českého Švýcarska a moţnost
přistoupení Města Jiříkov do tohoto fondu, jako „Zřizovatel – přispěvatel“ v kategorii
„Rozvoj“.
ZM schvaluje vstup Města Jiříkov do obecně prospěšné společnosti Destinační fond Českého
Švýcarska se sídlem Křinické náměstí 116/10, 407 46 Krásná Lípa.
ZM ukládá: starostovi města - podepsat Dohodu o zřízení Destinačního fondu Českého
Švýcarska mezi obecně prospěšnou společností Destinační fond Českého Švýcarska se sídle
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa a Městem Jiříkov.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
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9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta Maják seznámil přítomné se zněním usnesení Rady Města Jiříkov z 35. aţ 37.
schůze ve zhruba desetiminutovém projevu.
Pan místostarosta Horák se obrátil na pana Mgr. Matičku ohledně jeho stránek, kde píše, ţe
byla k hodnocení mateřské školy vytvořena „komise ze zastupitelů“, to se nezakládá na
pravdě, byla vytvořena pracovní skupina v počtu 10 členů, kde působil pan Sabo pouze jako
poradní orgán. Další, pan Matička se zmínil o tom, ţe ve městě koluje petice za záchranu
budovy školky v Hradecké ulici. Rád bych si ji přečetl, kde bych se s ní mohl seznámit?“
Kontroly heren se ze strany městské policie provádějí standardně poslední kontrola se ve
spolupráci s odborem sociálním MěÚ Rumburk uskutečnila s výsledkem bez závad. Městská
police ve spolupráci s ekonomickým odborem MěÚ Jiříkov, provedla kontrolu restaurací a
heren v dodrţování vydané vyhlášky. Veškeré předmětné hrací přístroje buď v restauracích jiţ
nebyly, nebo byly vypnuté. Co se týká terminálů, ty jsou pouze ve dvou hernách. Městská
policie vykázala z herny tři nezletilé osoby. Bylo jednáno i s vedoucí sociálního odboru
v Rumburku, o moţnosti potrestání jedinců, kteří tímto způsobem zneuţívají sociální dávky.
O tom, zda si mohou dovolit v otevírací době mít zavřeno a pouštět na zvonek, aby zjistili,
kdo tam jde, se jedná. K tomu se připojil i pan starosta, ţe je přijato jisté opatření, kdy po
zazvonění určitých osob, tedy i nás, je vše vypnuté a nefunkční.
Pan Kolompár by byl rád, aby se toto vše dozvěděli i občané a bylo to třeba i v Jiříkovských
novinách.
Odpověděl místostarosta: samozřejmě to jiţ v novinách pravidelně bývá a zase to tam bude
Pan Mrázek - jak to vypadá se Sborem dobrovolných hasičů, v současné době to řídí
místostarosta hasičů pan Krzák.
Odpověděl pan starosta – zvolený starosta odstoupil z funkce a proto ho zastupuje
místostarosta, vše je v kompetenci Sboru dobrovolných hasičů, město můţe akorát sdělit, ţe
jeden člen JPO II byl vyřazen a byla provedena volba dvou členů výboru.
Pan Wittgruber je to organizace, do které město nemůţe mluvit, byl dovolen výbor.
Pan Dufek – my jsme legalizovali vyhlášku o automatech a kdyţ se to porušuje, jaká je výše
pokut.
Byla zahájena diskuze o to, kdo to porušuje a kolik bude činit taková pokuta. Jak provést
kontrolu, zda jsou automaty v provozu? Mají tam kameru, aby věděli, kdo tam jde a další.
Mgr. Šamša – dotaz k předloţenému dopisu o Domovu důchodců ve Filipově. Z dopisu
vyplývá, ţe by se o Domov měl starat majitel Řád Redemptoristů a kdo ho bude provozovat?
Pan starosta odpověděl – bylo o tomto dopisu uţ jednáno s ředitelem Domova důchodců, kdy
nikdo z nás neví přesně jaký bude výsledek rozhodnutí řádu Redemptoristů. Veškeré budovy,
pozemky, které spravuje stát prostřednictvím ÚZSVM budou na základě rozhodnutí státu
předány církvím.
Paní Stoţická – denně slýchám a ptají se mě, jak se vybírají VPP, ţe není šance se tam dostat.
Město je vybírá společně s Úřadem práce, kdy je účelné, ţe mají různá proškolení, na
sekačku, na pily, řidičák na multikáru. K tomu je zapotřebí i nějaká zodpovědnost.
Pan Jirkovský se dotázal pana Matičky, kde by našel zmíněnou petici k mateřské škole, kterou by
si rád přečetl.
Pan Matička sdělil, ţe koluje mezi občany města, ale ţe i jeden výtisk byl např. u pana Honzátka,
jeden na poště.
Dále pan Jirkovský hovořil o mateřské škole, kdy se do současné vejdou pouze dvě třídy, pokud
se neudělá přístavba. Vše proběhlo i v navrţené pracovní komisi, kde byli jmenováni i dborníci a
tento konečný výsledek pokládáme za nejpřístupnější.
Pan Jirkovský se obrátil na pana starostu se ţádostí o uvolnění pana Saba dne 5.4. 2012 ve 14:00
hodin na jednání s paní Ţemlovou o bývalé Jawě. Majitel Jawy, dle informace, měl zájem o
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výstavbu fotovoltaiky. Dle medií nelze očekávat, ţe ČEZ bude fotovoltaiku povolovat. V objektu
neproběhla demolice dle parametrů a demoličního výměru – došlo k navýšení terénu. Nedošlo k
likvidaci kontaminovaných základů. Jednám se Stavebním úřadem v Rumburku
Pan Sabo konstatoval, ţe termín jednání má zapsaný a o jednání ví, případně, má s sebou pro
informaci písemné podklady o bývalé Jawě.
Paní Stoţická – v Liberecké jsou ruiny, kdo je zabezpečí . TJ Spartak vzkvétá, ale bývalý
„Ruďák“ je v dezolátu. Také prosí městskou policii, aby při svých obchůzkách zašla nebo zajela i
do Filipova k benzince u hranic, kde se stává, ţe tam různě polehávají tzv. „odpadlíci“.
Paní Lachmanová – se k tomu připojuje, jedná se tam i o špatné parkování vozidel u vietnamské
prodejny a co JAWA Filipov.
Odpověděl pan Sabo – problematika byla vyřešena ze strany stavebního úřadu Rumburk, ale
Město Rumburk jako pověřené město nehodlá vynakládat finanční prostředky na demolici, ač mu
to nařizuje legislativa.
V 18:40 hodin se omluvil a odešel pan Petr Dufek.
Pan Mgr. Pokorák pochválil webové stránky města a k tomu se připojila i paní Rendlová.
Více dotazů a připomínek z řady zastupitelů nebylo prezentováno.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 13. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 19:10 hodin.
Schválil starosta města pan Michal Maják
V Jiříkově dne 4. dubna 2012
Zapsala: Olga Flégrová

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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