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 15. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 26. června 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 pozemků
c) prodej pozemků
5. Usnesení z 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí neinvestiční dotace
b) smlouva č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
c) smlouva č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
d) rozpočtové opatření č. 9/2012 Města Jiříkova
8. Usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností
10. Různé
a) smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovým partnerem
b) podání žádosti o dotaci na projekt ,,Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“
c) dopis Státního fondu životního prostředí
d) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
e) odvolání a volba člena kontrolního výboru
f) dar Ústeckého kraje
g) e-mail pí Ryšánkové
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 226/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
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Usnesení č. 227/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2476/9 (zahrada) o výměře 251 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 3572/2 (trvalý travní porost) o výměře 62 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 228//2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti a to:
p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 m2 a části p.p.č. 2476/9 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 229/2012
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní K. K., 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 1.360,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a
rok.
b) p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140 m2 v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu M. G., 407 47 Varnsdorf, na stavbu rodinného domu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 17.800,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a
rok.
c) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost) o výměře 791 m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o
výměře 28 m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212 m2 vše v katastrálním území
Jiříkov, dle GOP č.1302-17/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní I. K., 407 53
Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 128.400,-Kč. Na prodej
pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
d) st.p.č. 192/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2, p.p.č. 777/2 (zahrada) o výměře
202 m2, části p.p.č. 6092/1 (ostatní plocha) o výměře 4 m2 a části p.p.č. 6094/2 (ostatní
plocha) o výměře 48 m2 vše v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1301-16/2012, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, paní P. Š., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 38.940,-Kč.
e) části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 505 m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní
porost) o výměře 526 m2 vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova dle GOP č.204-9/2012,
které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. D., 407 53 Jiříkov na stavbu rodinného domu
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 8.820,-Kč před kolaudací stavby
rodinného domu z důvodu získání hypotečního úvěru. Kupující zároveň podepíše směnku ve
výši 123.720,-Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 03. 11. 2015 na pozemku nepostaví a
nezkolauduje rodinný dům.
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Usnesení č. 230/2012
ZM bere na vědomí usnesení z 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 18. 06. 2012.
Usnesení č. 231/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2011 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM rozhodlo schodek hospodaření ve výši 7.635.167,27 Kč uhradit z finančních
prostředků z minulých let takto: částka 6.985.352,-Kč je podložena a uhrazena přijatým
úvěrem na stavební úpravy panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346 v roce 2011, zbývající
část ve výši 649.815,27 Kč uhradit z rezervního fondu Města Jiříkova.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků z fondu rezerv ve výši 649.815,27 Kč na
úhradu té části schodku hospodaření roku 2011, která není podložena přijatým úvěrem na
stavební úpravy panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši 649.815,27
Kč z rezervního fondu na základní běžný účet v termínu do 16. 07. 2012.
Usnesení č. 232/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na
částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného
analytického přehledu (PAP) s účinností od 01. 01. 2012 do centrálního systému účetních
informací státu dotčenými vybranými účetními jednotkami ve výši 70.000,-Kč a rozhodlo
uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
Usnesení č. 233/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11956107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a
340“, ve výši 2.022.300,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
2. ZM rozhodlo:
a) uzavřít Smlouvu č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na
podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením
celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši
2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního 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. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to
provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši
2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 2.022.300,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování
emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova,
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.č.p. 339 a 340 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem
ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na podporu opatření
vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení
objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond
životního 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. S-11956107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a
340“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem
ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
Usnesení č. 234/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11957107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a
346“, ve výši 2.022.300,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
2. ZM rozhodlo:
a) uzavřít Smlouvu č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na
podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením
celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši
2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního 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. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to
provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši
2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 2.022.300,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování
emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova, č.p.
345 a 346 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na podporu opatření
vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení
objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond
životního 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.
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e) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. S-11957107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a
346“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem
ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
Usnesení č. 235/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 9/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 9/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 236/2012
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 11.06.2012.
Usnesení č. 237/2012
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností a rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností.
Usnesení č. 238/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci k realizaci projektu
,,Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, uzavíranou mezi ZirkelsteinResort
gGmbH, Am Zirkelstein, 109B, 01814, Reinhardtsdorf-Schöna, zastoupená obchodním
ředitelem panem Stefanem Bohne, jako lead partner projektu na straně jedné a Městem
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem
Michalem Majákem, jako partnerem projektu na straně druhé.
2. ZM rozhodlo:
a) uzavřít Smlouvu o spolupráci k realizaci projektu ,,Oživení turismu v německo - českém
pohraničí“ mezi ZirkelsteinResort gGmbH, Am Zirkelstein, 109B, 01814, ReinhardtsdorfSchöna, zastoupená obchodním ředitelem panem Stefanem Bohne, jako lead partner projektu
na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené
starostou města panem Michalem Majákem, jako partnerem projektu na straně druhé.
b) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu o spolupráci k realizaci projektu ,,Oživení
turismu v německo - českém pohraničí“, uzavíranou mezi ZirkelsteinResort gGmbH, Am
Zirkelstein, 109B, 01814, Reinhardtsdorf-Schöna, zastoupená obchodním ředitelem panem
Stefanem Bohne, jako lead partner projektu na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, jako
partnerem projektu na straně druhé.
Usnesení č. 239/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt
,,Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ a to do Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3),
jehož předpokládané celkové náklady činí 28.391.000,- Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání žádosti o dotaci na projekt ,,Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“ a to do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3).
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b) schválit, že náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků z Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3),
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov.
Usnesení č. 240/2012
ZM bere na vědomí dopis ředitele odboru fondů Evropské unie Mgr. Radka Lintymera,
Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha o ukončení
administrace projektu „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ podaného do 7. výzvy Operačního
programu životního prostředí.
Usnesení č. 241/2012
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 12. 2011 do 26. června 2012.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní I. B. Jiříkov
2. 000,- Kč
pan J. M. Jiříkov
1. 600,- Kč
Kontrolní výbor
pan M. H. Jiříkov
0,- Kč
pan M. S. Jiříkov
1. 600,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 242/2012
1. ZM rozhodlo odvolat podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova:
pana Martina Haseho, 407 53 Jiříkov
2. ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova:
pana Daniela Wenzela, 407 53 Jiříkov
3. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 23. ledna 2009, neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu s platností od 01.07.2012 dle usnesení č. 13/2010 z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 11.11.2010.
Usnesení č. 243/2012
1. ZM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a rozhodla přijmout
dar ve výši 39. 990,- Kč (plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GWV390) od Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dar byl poskytnut pro Sbor dobrovolných
hasičů Jiříkov a schvaluje tuto darovací smlouvu.
2. ZM ukládá: starostovi města – předat dar od Ústeckého kraje u příležitosti 52. ročníku
Jiříkovského přeboru hasičských družstev konaného 07. 07. 2012.
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Usnesení č. 244/2012
1. ZM rozhodlo požádat Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
o převod nepotřebných budov Ústavu sociální péče v Jiříkově pro využití k sociálním, zdravotním
nebo podobným účelům.
2. ZM ukládá: starostovi města – zaslat dopis na Ústecký kraj se žádostí o převod nepotřebných
budov ÚSP v Jiříkově na Město Jiříkov.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
Petr Dufek

…………………………
Miroslav Skramužský

V Jiříkově dne 27. června 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 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 15. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 26. června 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………………..
p. Miroslav Skramužský

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: paní Milada Horáková
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:05 hodin
zahájil 15. zasedání zastupitelstva města. Jeden člen ZM se ze zasedání omluvil. V době
zahájení bylo přítomno 13 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Mgr. Vladimír Šamša
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Wittgruber
hlasování = 12 pro, 0 proti, 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
Miroslav Skramužský, zapisovatelkou byla určena paní Olga Flégrová.
Předložený program zasedání byl, po odhlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, doplněn o
odpověď (e-mail) pí Ryšánkové na pozvání na dnešní zasedání ZM a o dar pro Město Jiříkov
– plovoucí čerpadlo (SDH Jiříkov), zastupiteli schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 14. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 14. zasedání považují za schválené.
V 16,15 hodin se dostavila na zasedání ZM pí Libuše Rendlová.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva. Poté také vedoucí
jednotlivých odborů informovali zastupitele o plnění usnesení ze 14. zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: vedoucí odboru výstavby a ŽP pan Miroslav Sabo – usn. č. 212/2012,
213/2012, 214/2012 a 215/2012 - splněna
Finanční záležitosti: vedoucí ekonomického odboru paní Jitka Kosová – z 12. zasedání ZM –
usn. č. 198/2012 – trvá, ze 14. zasedání ZM – usn. č. 216/2012, 217/2012, 218/2012,
219/2012, 220/2012 a 221/2012 – splněna.
Po provedené kontrole plnění usnesení z 12. a 14. zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 226/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta Michal Maják odpovídal na dotazy občanů:
- pí Molnárová: Co bude s budovami po ÚSP Jiříkov? Budeme projednávat v bodě 10
- pí Procházková: Vracím se k článku v JN ohledně knihovny, proč je pí Svobodová napadána,
když tam nikdo pořádně nechodí, je potřeba začít u dětí a motivovat je akcemi.
- pí Šimková: Je to jen sprosté napadení. Článek přišel ke zveřejnění do JN, proto byl otištěn,
nehodnotilo se, zda byl oprávněný či neoprávněný. Pan Pokorák: Paní Procházková má právo
na svůj názor a ten byl i otištěn. Pan Dufek: K tomuto by měla být přítomná i pí Svobodová.
- p. Fodor: pí Svobodová je zaměstnankyní MěÚ, vyvolejte jednání pí Procházkové s pí
Svobodovou. Pan Pokorák: osobní jednání je zbytečné, pouze byl zveřejněn názor občana.
- p. Kolompár: Vracím se k tématu školka, v novinách byl otištěn článek ohledně špatného
stavu, že je ve školce zima, okna jsou v havarijním stavu, jak je teda možné, že ještě funguje?
Město vlastně ohrožuje zdraví dětí, kdo je tedy za stav zodpovědný? Zanedbala se snad
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pravidelná údržba budovy? Prioritou byly rekonstrukce obou budov MŠ, na ul. Filipovská
byla budova upřednostněna, neboť byla v horším stavu, proto se realizovala rekonstrukce za 8
mil. Kč, zastupitelstvo rozhodlo zbourat budovu na ul. Hradecká, vystavět novou a zvýšit tím i
kapacitu školky, která je v posledních letech nedostačující. Dle statistiky se ve městě rodí
ročně +/- 50 dětí, přijímají se ale pouze děti, které nahradí děti předškolní, letos bylo
odmítnuto 12 žádostí o přijetí. Nejdříve nás napadlo použít půdní prostory ke zřízení dalšího
oddělení, ale krovy jsou napadeny dřevomorkou, další varianta byla postavit školku v ul.
Fibichova, ale vzhledem k poloze pozemku komise, která byla zřízena, posoudila a rozhodla
toto řešení – postavit na ul. Hradecká novou školku jako náhradu za zbouranou budovu.
- p. Kolompár: Pokud znáte stav budovy, proč jste nedělali průběžné opravy? Mohly se přidat
radiátory, vyměnit kotel a okna a nemusely být tím pádem děti ohrožené po 3 až 4 roky. Město
přispívá na provozní náklady 726.000,- Kč (energie, údržba), se kterými ředitel nakládá dle
možností a větší úpravy se řeší přes odbor V+ŽP.
- p. Kolompár: Pak je to tedy v rozporu. Všichni víte, že je ve školce zima, tak ať se navýší
příspěvek pro příspěvkovou organizaci a vše se opraví. Rekonstrukce plynového topení byla
plánovaná dotací.
- p. Kolompár: Toto chápu, ale stav trvá 3 roky, kdy děti musely pociťovat zimu. Když jsem si
přečetl podmínky, ve kterých děti jsou, zhrozil jsem se. Bohužel není přítomná ředitelka MŠ,
mají na zahradě rozloučení se školním rokem. Ta by Vám k dané věci poskytla více informací.
- pí Jeníková: Nebydlím zde tak dlouho, ale při vjezdu do města hned na kraji mě přivítá
shořelý dům „Ruďák“, na náměstí Beseda, v Liberecké ulici jsou dva domy, město je plné
spálenišť, jak se to bude řešit? Pan Sabo: U domu „Ruďák“ je velký problém sehnat majitele,
který se během let několikrát změnil. Snažíme se o jednání s ním, ale zatím bezúspěšně.
Ohledně Besedy na náměstí dnes proběhlo jednání v kanceláři pana starosty, kdy majitelé
čekají na vyjádření pojišťovny. Dům je pojištěn na 10 mil. Kč, pokud bude pojišťovna plnit
pojistku ve výši 4 mil. Kč, majitel opraví střechu, v opačném případě by se snažil budovu
prodat ve stávajícím stavu. Toto nemůžeme ovlivnit, nejsme majiteli objektu. Původně jsme
chtěli budovu odkoupit, ale majitel dal vysokou kupní cenu, kterou jsme neakceptovali. Za
měsíc vyvoláme další jednání. P. Pokorák: Stejná situace je i v ostatních městech viz Ústí nad
Labem a hotel Máj. Pí Stožická: Z druhé strany je hrůzný pohled na budovu, při požáru jsme
měli obavu i o naši nemovitost.
- p. Fodor: Vedle bývalých Lustrů město také zařídilo uklizení zbouraného domu. Náklady
nechť pak uhradí majitel. P. Dufek: Je otázkou, zda se majitele podaří vyrozumět. P. starosta:
většinou až z výpisu z katastru zjistíme, že byla nemovitost prodána. Souhlasím, že je na
Besedu hrozný pohled a proto se to snažíme řešit.
- p. Matička: Navazuji na dotaz pana Kolompára, mohla by se na další zasedání ZM pozvat
ředitelka MŠ? Ano, pozveme na další zasedání.
- p. Havlůj: Také ke školce, předal jsem zastupitelům podklad, studie na školku stála
165.000,- Kč, kdyby se tyto peníze daly na opravy, vše by dopadlo jinak. Cena je za dvě
studie na novou školku, o kterých rozhodli zastupitelé.
- p. Havlůj: Bude se stavět nový domov důchodců? Je projekt za 1. 055. 000,- Kč, nestačila by
jen studie? Zastupitelé měli předloženou studii za cca 50. 000,- Kč, na základě které se
zastupitelstvo rozhodlo udělat projekt a nyní čekáme, až bude vyhlášen nějaký dotační titul.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené zadání zpracování podkladů pro zveřejnění záměrů prodeje
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov dle podaných žádostí, které byly projednány v komisi
výstavby+ŽP, finančním výboru a radě města. Jelikož na pozemku č. 2476/9 leží vedení plynu
a telefonu a pozemek č. 3572/2 navazuje na komunikaci, která se používá při vyhýbání aut,
nedoporučují zastupitelé schválit záměr prodeje pozemků. K tomuto přijali usnesení:
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Usnesení č. 227/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2476/9 (zahrada) o výměře 251 m2 v k.ú. Jiříkov 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. 3572/2 (trvalý travní porost) o výměře 62 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zastupitelé projednali návrh na zadání zpracování podkladů k zveřejnění záměru prodeje
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemky
manželů Prchalových v ul. Oldřichova. Na pozemcích leží vedení plynu a telefonu. Z těchto
důvodů přijali následující usnesení:
Usnesení č. 228//2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti a to:
p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 m2 a části p.p.č. 2476/9 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) prodej pozemků
Zastupitelé projednali prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov dle podaných žádostí a
přijali ke každé žádosti následující usnesení:
Usnesení č. 229/2012
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní K. K., 407 53 Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 1.360,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a
rok.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140 m2 v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu M. G., 407 47 Varnsdorf, na stavbu rodinného domu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 17.800,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a
rok.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost) o výměře 791 m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o
výměře 28 m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212 m2 vše v katastrálním území
Jiříkov, dle GOP č.1302-17/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní I. K.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 128.400,-Kč. Na
prodej pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) st.p.č. 192/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 18 m2, p.p.č. 777/2 (zahrada) o výměře
202 m2, části p.p.č. 6092/1 (ostatní plocha) o výměře 4 m2 a části p.p.č. 6094/2 (ostatní
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plocha) o výměře 48 m2 vše v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1301-16/2012, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, paní P. Š., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 38.940,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 505 m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní
porost) o výměře 526 m2 vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova dle GOP č.204-9/2012,
které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu J. D., 407 53 Jiříkov na stavbu rodinného domu
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 8.820,-Kč před kolaudací stavby
rodinného domu z důvodu získání hypotečního úvěru. Kupující zároveň podepíše směnku ve
výši 123.720,-Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 03. 11. 2015 na pozemku nepostaví a
nezkolauduje rodinný dům.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Usnesení z 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a bez připomínek vzali na vědomí usnesení z 14. zasedání Finančního
výboru ze dne 18. 06. 2012 a přijali usnesení:
Usnesení č. 230/2012
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí předložené usnesení Finančního výboru a přijali
usnesení:
ZM bere na vědomí usnesení z 14. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
ze dne 18. 06. 2012.
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2011
Vedoucí ekonomického odboru paní Kosová předložila zastupitelům Závěrečný účet města za
rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011. Zastupitelé
vzali uvedené na vědomí bez připomínek a po krátké diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 231/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2011 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2011 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM rozhodlo schodek hospodaření ve výši 7.635.167,27 Kč uhradit z finančních
prostředků z minulých let takto: částka 6.985.352,-Kč je podložena a uhrazena přijatým
úvěrem na stavební úpravy panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346 v roce 2011, zbývající
část ve výši 649.815,27 Kč uhradit z rezervního fondu Města Jiříkova.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků z fondu rezerv ve výši 649.815,27 Kč na
úhradu té části schodku hospodaření roku 2011, která není podložena přijatým úvěrem na
stavební úpravy panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši 649.815,27
Kč z rezervního fondu na základní běžný účet v termínu do 16. 07. 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí neinvestiční dotace
Zastupitelé projednali přijetí neinvestiční dotace na pomocný analytický přehled (PAP) od
finančního výboru, který vše projednal na svém zasedání a doporučil ZM dotaci přijmout.
K tomuto přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 232/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje na
částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného
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analytického přehledu (PAP) s účinností od 01. 01. 2012 do centrálního systému účetních
informací státu dotčenými vybranými účetními jednotkami ve výši 70.000,-Kč a rozhodlo
uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) smlouva č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
Pan Semerád informoval zastupitele o návrhu smlouvy v rámci dotace z programu Zelená
úsporám, kteří po krátké diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 233/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11956107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a
340“, ve výši 2.022.300,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
2. ZM rozhodlo:
a) uzavřít Smlouvu č. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na
podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením
celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši
2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního 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. S-11956107 o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to
provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“, ve výši
2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 2.022.300,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování
emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova,
č.p. 339 a 340 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a 340“ a to na podporu opatření
vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení
objektu v ulici Březinova, č.p. 339 a 340 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond
životního 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. S-11956107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 339 a
340“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního 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
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c) smlouva č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
Pan Semerád seznámil zastupitele se smlouvou o poskytnutí podpory z programu Zelná
úsporám, k čemuž přijali následující usnesení:
Usnesení č. 234/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. S-11957107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a
346“, ve výši 2.022.300,-Kč, uzavírané mezi Státním fondem životního prostředí se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
2. ZM rozhodlo:
a) uzavřít Smlouvu č. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na
podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením
celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši
2.022.300,- Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního 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. S-11957107 o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to
provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“, ve výši
2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 2.022.300,-Kč z programu Zelená úsporám na projekt
,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na podporu opatření vedoucích ke snižování
emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení objektu v ulici Březinova,
č.p. 345 a 346 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele
panem Mgr. Tomášem Podivínským.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a 346“ a to na podporu opatření
vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů a to provedením celkového zateplení
objektu v ulici Březinova, č.p. 345 a 346 v k.ú. Jiříkov, jejíž poskytovatelem je Státní fond
životního 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. S-11957107 o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám na podporu opatření vedoucích ke snižování emisí skleníkových
plynů a to provedením celkového zateplení objektu ,,Zateplení bytového domu č.p. 345 a
346“, ve výši 2.022.300,-Kč. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního 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
d) rozpočtové opatření č. 9/2012 Města Jiříkova
Pí Kosová předložila zastupitelům k projednání rozpočtové opatření, ke kterému zastupitelé
po kratší diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 235/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 9/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 9/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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8. Usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení Kontrolního výboru, které bez připomínek vzali na
vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 236/2012
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 11. 06. 2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností
Na základě požadavku RM byla připravena a s Odborem dozoru a kontroly veřejné správy
MV konzultována Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Toto zastupitelé projednali a přijali usnesení:
Usnesení č. 237/2012
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností a rozhodlo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a
regulaci hlučných činností.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Různé
A) smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a projektovým partnerem
Zastupitelé projednali smlouvu o spolupráci mezi lead partnerem a projektovým partnerem
k realizaci projektu, která je jednou z povinných příloh k projektu. Po delší diskuzi přijali
usnesení:
Usnesení č. 238/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o spolupráci k realizaci projektu
,,Oživení turismu v německo - českém pohraničí“, uzavíranou mezi ZirkelsteinResort
gGmbH, Am Zirkelstein, 109B, 01814, Reinhardtsdorf-Schöna, zastoupená obchodním
ředitelem panem Stefanem Bohne, jako lead partner projektu na straně jedné a Městem
Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem
Michalem Majákem, jako partnerem projektu na straně druhé.
2. ZM rozhodlo:
a) uzavřít Smlouvu o spolupráci k realizaci projektu ,,Oživení turismu v německo - českém
pohraničí“ mezi ZirkelsteinResort gGmbH, Am Zirkelstein, 109B, 01814, ReinhardtsdorfSchöna, zastoupená obchodním ředitelem panem Stefanem Bohne, jako lead partner projektu
na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené
starostou města panem Michalem Majákem, jako partnerem projektu na straně druhé.
b) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu o spolupráci k realizaci projektu ,,Oživení
turismu v německo - českém pohraničí“, uzavíranou mezi ZirkelsteinResort gGmbH, Am
Zirkelstein, 109B, 01814, Reinhardtsdorf-Schöna, zastoupená obchodním ředitelem panem
Stefanem Bohne, jako lead partner projektu na straně jedné a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, IČ: 00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, jako
partnerem projektu na straně druhé.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pan starosta Maják vyhlásil 10 minutovou přestávku.
B) podání žádosti o dotaci na projekt ,,Oživení turismu v německo – českém pohraničí“
Na základě zpracovaného projektu „Oživení turismu v německo – českém příhraničí“ Město
Jiříkov podá žádost o dotaci do Programu na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
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Usnesení č. 239/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt
,,Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ a to do Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3),
jehož předpokládané celkové náklady činí 28.391.000,- Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání žádosti o dotaci na projekt ,,Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“ a to do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3).
b) schválit, že náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků z Programu na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (Ziel 3/Cíl3),
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
C) dopis Státního fondu životního prostředí
Pan starosta Maják s panem Sabem objasnili zastupitelům důvody ukončení administrace. Ti
následně přijali následující usnesení:
Usnesení č. 240/2012
ZM bere na vědomí dopis ředitele odboru fondů Evropské unie Mgr. Radka Lintymera,
Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha o ukončení
administrace projektu „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ podaného do 7. výzvy Operačního
programu životního prostředí.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
D) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
Zastupitelé vzali na vědomí, projednali a následně schválili odměny členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy ZM, dle účasti na jednotlivých zasedáních.
K tomu přijali usnesení:
Usnesení č. 241/2012
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 12. 2011 do 26. června 2012.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní I. B. Jiříkov
2.000,- Kč
pan J. M. Jiříkov
1.600,- Kč
Kontrolní výbor
pan M. H. Jiříkov
0,- Kč
pan M. S. Jiříkov
1.600,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
E) odvolání a volba člena kontrolního výboru
Na žádost pana Martina Haseho byla na 13. zasedání KV projednána jeho demise. Jelikož dle
zákona o obcích musí být počet výboru lichý, byl politickou stranou ODS nominován nový
člen a to pan Daniel Wenzel, který s nominací souhlasil. Zastupitelé po delší diskuzi přijali
usnesení:
Pan starosta Maják dal hlasovat o druhu hlasování a to o volbě aklamací rukou u hlasování
usnesení č. 242/2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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Usnesení č. 242/2012
1. ZM rozhodlo odvolat podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova:
pana Martina Haseho, 407 53 Jiříkov
hlasování = 13 pro, 1 proti, 0 se zdržel
2. ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova.:
pana Daniela Wenzela, 407 53 Jiříkov
3. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 23. ledna 2009, neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu s platností od 01. 07. 2012 dle usnesení č. 13/2010 z ustavujícího
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 11. 11. 2010.
hlasování = 12 pro, 2 proti, 0 se zdržel
F) dar Ústeckého kraje
Pan starosta Maják informoval zastupitele o předání plovoucího čerpadla AMPHIBIO
1500/GWV390 v hodnotě 39.990,- Kč od Ústeckého kraje pro Město Jiříkov, které je určeno
pro Sbor dobrovolných hasičů města Jiříkov. Zastupitelé pro kratší diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 243/2012
1. ZM bere na vědomí Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a rozhodla přijmout
dar ve výši 39. 990,- Kč (plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GWV390) od Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dar byl poskytnut pro Sbor dobrovolných
hasičů Jiříkov a schvaluje tuto darovací smlouvu.
2. ZM ukládá: starostovi města – předat dar od Ústeckého kraje u příležitosti 52. ročníku
Jiříkovského přeboru hasičských družstev konaného 07. 07. 2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
G) e-mail pí Ryšánkové
Pan starosta Maják předložil zastupitelům odpověď pí Ryšánkové na pozvání na dnešní
zasedání ZM, která se z časových důvodů nemohla dostavit. Pí Ryšánková byla oslovena
ohledně budov po ÚSP Jiříkov, které se bude stahovat do nově vystaveného zařízení. Město
má v úmyslu zaslat dopis se žádostí o převod nepotřebných budov ÚSP Jiříkov k využití
na sociální, zdravotní či podobné účely. K tomuto proběhla nepřehledná diskuze jak ze strany
zastupitelů, tak ze strany občanů. Následně přijali zastupitelé toto usnesení:
Usnesení č. 244/2012
1. ZM rozhodlo požádat Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem o převod nepotřebných budov Ústavu sociální péče v Jiříkově pro využití k sociálním,
zdravotním nebo podobným účelům.
2. ZM ukládá: starostovi města – zaslat dopis na Ústecký kraj se žádostí o převod
nepotřebných budov ÚSP v Jiříkově na Město Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkov
Pan Jirkovský objasnil revokaci usnesení č. 755/2012 z 40. Rady Města Jiříkov, kdy není dle
jeho názoru kompetentní k jednání se zastupitelem bývalé Jawy. Dle jeho názoru si RM měla
vyžádat dokumentaci a na základě toho jednat s panem Fulínem.
Pan Jurajda – při prohlížení nových stránek jsem si všiml, že není aktualizována historie
města. Necháme zaktualizovat.
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Pan Šamša – všiml jsem si, že na novém chodníku přes most chybí několik dlažebních kostek,
jsou vhozené do potoka. Je to pro nás nová informace, necháme prověřit.
Pan starosta informoval o delegování členů do školské rady Základní školy v Jiříkově, a to
pana Miroslava Horáka a pana Vladimíra Šamšu.
Paní Stožická se zeptala, co bude s budovou po PČR v ulici Máchova. Zatím nevíme, měli
jsme zájem o převod na město, ale bohužel nám nebylo vyhověno a údajně byla nemovitost
prodána, nynějšího majitele neznáme.
Pan Dufek poděkoval přítomným občanům za účast na zasedání a za jejich názory. Zasedání
se občané jinak nezúčastňují.
Více dotazů a připomínek z řady zastupitelů nebylo prezentováno.
12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 15. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19:10 hodin.
Schválil starosta města pan Michal Maják

…………………………….

V Jiříkově dne 27. června 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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