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
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 30. října 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) revokace usnesení o prodeji pozemků
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
c) záměry prodeje pozemků
d) záměr směny pozemků
e) záměr směny a prodeje pozemků
f) záměr bezúplatného převodu nemovitosti č. p. 606 a přilehlých pozemků
g) prodej a směna pozemků
h) odkup pozemkové parcely
5. Usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
b) přijetí neinvestiční dotace – volby 2012
c) návrh na navýšení provozního příspěvku pro MŠ
d) rozpočtové opatření č. 16/2012 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
7. Usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 4/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
9. Územní plán Jiříkov – pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
10. Různé
a) zřizovací listina
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 266/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 267/2012
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 229/2012 v bodě č. 2. e) ze dne 26. 06. 2012.
2. ZM rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 229/2012 v bodě č. 2. e) ze dne 26. 06. 2012
v plném znění.
1

Usnesení č. 268/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov.
b) části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) a části st.p.č.1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vše v k. ú. Jiříkov.
Usnesení č. 269/2012
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. 3325 (zahrada) o výměře 362 m2, p.p.č. 6551/18 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 a
p.p.č. 6551/19 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost) o
výměře 78 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2, p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o
výměře 205 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
c) st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní
porost) o výměře 837 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě tj.
celkem 987,-Kč za podmínky sepsání směnky ve výši 118.440,-Kč splatné 01. 05. 2016.
d) st.p.č.1383 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní
porost) o výměře 333 m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 472 m2 vše v
k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.204-9/212 za cenu dle směrnice č. 4/2009 na stavbu RD +
náklady, tj. celkem 8.820,-Kč za podmínky sepsání směnky ve výši 123.720,-Kč splatné
04. 11. 2015.
e) části p.p.č. 4573 (zahrada) o výměře 63 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1319-55/2012 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.
5149/3 (trvalý travní porost) o výměře 1175 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3. 4., tj. za minimální cenu 120,-Kč/m2.
Usnesení č. 270/2012
1. ZM projednalo záměr směny pozemků mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to:
p.p.č.152/2 o výměře 276 m2 (vodní plocha), p.p.č.160/14 o výměře 65 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 6622 o výměře 4 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6623/2 o výměře 61 m2 (vodní plocha),
p.p.č.1866/5 o výměře 57 m2 (vodní plocha), p.p.č.1871/5 o výměře 21 m2 (vodní plocha),
p.p.č.1872/3 o výměře 14 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2328/2 o výměře 12 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 2479/2 o výměře 150 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2573/2 o výměře 2 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 5943/2 o výměře 1 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/33 o výměře 21 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 5944/34 o výměře 31 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/36 o výměře 1 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 6021/2 o výměře 8 m2 (vodní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu dle ZP č. 5329-32-2/12, tj. celkem 20.950,-Kč za p.p.č.
6550/119 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/32 o výměře 21 m2 (ostatní plocha),
p.p.č. 6551/33 o výměře 68 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/34 o výměře 2 m2 (ostatní
plocha), p.p.č. 6551/36 o výměře 24 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/37 o výměře 14 m2
(ostatní plocha), p.p.č. 6551/38 o výměře 6 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/40 o výměře 8 m2
2

(ostatní plocha), p.p.č. 6551/42 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/44 o výměře 12
m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/45 o výměře 20 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/46 o výměře
42 m2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 430 03 Chomutov za cenu dle ZP č. 5329-32-3/12, tj. celkem 5.080,-Kč.
Usnesení č. 271/2012
ZM rozhodlo odložit záměr směny a prodeje pozemků a to p.p.č. 5955 (ostatní plocha) o
výměře 120 m2 a části p.p.č. 3560/1 (trvalý travní porost) o výměře 2668 m2 vše v k. ú.
Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za část p.p.č. 3553/1 (trvalý
travní porost) o výměře 1254 m2 (díly „c“ a „b“), část p.p.č. 3556/1 (trvalý travní porost) o
výměře 57 m2 (díly „f“ a „g“) a část p.p.č. 3557/3 (ostatní plocha) o výměře 67 m2 (díl „a“)
vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví pana K. K., 408 01 Rumburk dle GOP č. 1274-59/2011
s doplatkem rozdílu směňovaných pozemků za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 272/2012
ZM rozhodlo odložit záměr bezúplatného převodu nemovitosti a pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova a to budovy č. p. 606, bytový dům, v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 547,
st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 299 m2, p.p.č. 462 (zahrada) o výměře
1099 m2, p.p.č. 463 (zahrada) o výměře 30 m2 a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o
výměře 946 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1307-28/2012 s podmínkou, že nemovitost bude
zbourána do 31. 03. 2013 a bude zajištěna likvidace odpadů. Nabyvatel do 1 roku od uzavření
smlouvy o převodu nemovitostí zahájí stavbu na základě úředního povolení. Do 5-ti let od
uzavření smlouvy o převodu nemovitostí na nich postaví a zkolauduje roubený dům lužického
typu, vytvoří zde centrum pro zájmové spolky a sportovně relaxační centrum. Při nesplnění
podmínek do 5-ti let od podpisu smlouvy je splatná cena dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,-Kč/m2 + náklady tj. celkem 291.580,-Kč.
Usnesení č. 273/2012
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků v k. ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo prodat a směnit pozemky a to části p.p.č.195/1 (zahrada) o výměře 717 m2
v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 91.440,-Kč za část p.p.č.194 (zahrada) o výměře 21 m2 v
k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Českého rybářského svazu, MO Jiříkov, Rumburská 454/17,
407 53 Jiříkov za dohodnutou cenu 2.520,-Kč dle GOP č. 1306-24/2012. Český rybářský
svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov doplatí rozdíl směňovaných pozemků
ve výši 88.920,-Kč.
Usnesení č. 274/2012
1. ZM projednalo návrh kupní smlouvy č. 1001941211 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 1701/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít kupní smlouvu č. 1001941211 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 1701/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 28.170,-Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu č. 1001941211 mezi Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 1701/1
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(trvalý travní porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov a ekonomickému odboru uhradit kupní
cenu nejpozději 7 dní před uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 275/2012
ZM bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 22. 10. 2012.
Usnesení č. 276/2012
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 186.000,-Kč přijatou v období od 01. 07. 2012 do 30. 09. 2012 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
Usnesení č. 277/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve
dnech 12. a 13. října 2012 ve výši 75.000,-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. 278/2012
1. ZM bere na vědomí návrh rady města navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v
roce 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace o 35.000,-Kč na nákup podložky na lehátka pro děti dle KHS Ústí
nad Labem a na nákup bojleru a rozhodlo navýšit neinvestiční příspěvek na rok 2012 o
35.000,-Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace a tuto částku poskytnout příspěvkové organizaci do 08. 11. 2012.
2. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
Usnesení č. 279/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 16/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 16/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 280/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 15. 10. 2012.
2. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu autoprovozu a knihy jízd Městské policie
Jiříkov s výsledkem bez závad.
Usnesení č. 281/2012
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 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. 4/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 282/2012
1. ZM projednalo vyhodnocení projednávání konceptu a projednání a schválení pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu a tyto předložené materiály bere na vědomí.
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2. ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Jiříkov v předloženém
znění.
Usnesení č. 283/2012
1. ZM projednalo a schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace Domov důchodců
Filipov na Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů novou zřizovací listinu příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
pí Mgr. Eva Lachmanová

…………………………
p. Bc. Michal Mrázek

V Jiříkově dne 5. listopadu 2012
Zapsala: Martina Fodorová

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
ze 17. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 30. října 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
pí Mgr. Eva Lachmanová

……………………………..
p. Bc. Michal Mrázek

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: paní Mgr. Renata Hegnerová, pan Miroslav Horák

6

1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:05 hodin
zahájil 17. zasedání zastupitelstva města. Dva členové ZM se ze zasedání omluvili. 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 Mgr. Vladimír Šamša
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Jindřich Jurajda DiS.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Naděžda Stožická
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: paní Mgr. Eva
Lachmanová a pan Bc. Michal Mrázek, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová.
Předložený program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 16. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 16. zasedání považují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta informoval přítomné o plnění úkolů z minulého zastupitelstva. Následně také
vedoucí jednotlivých odborů podrobně informovali zastupitele (pí Havlová zastupovala
nepřítomného vedoucího odboru výstavby a ŽP) o plnění usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: referent odboru výstavby a ŽP paní Hana Havlová – z 15. ZM usn. č.
229/2012 a) – revokováno, z 16. ZM usn. č. 246/2012 a), b) – splněno, usn. č. 247/2012 a),
248/2012 – splněno, usn. č. 250/2012, 251/2012 a 252/2012 - splněna, usn. č. 263/2012 –
splněno, usn. č. 265/2012 - splněno
Finanční záležitosti: vedoucí ekonomického odboru paní Jitka Kosová – z 12. ZM – 198/2012
– trvá, z 16. ZM usn. č. 253/2012, 254/2012, 255/2012, 256/2012, 257/2012, 258/2012 a
259/2012 – splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z 12., 15. a 16. zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 266/2012
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
Z důvodu pohybu klientů Domova Severka po Jiříkově a stížností místních občanů na jejich
chování, byl na zasedání ZM pozván ředitel Domova Severka pan Ing. Pavel Maleček, který
podrobně vysvětlil princip volného pohybu klientů, který nelze dle zákona č. 108/2006 Sb.
nikterak omezit či zakázat. A to z důvodu začleňování se klientů do společnosti, kteří se učí
hospodařit s penězi při nákupech atd. V případě přestupku, zločinu či přečinu věc řeší Policie
ČR, která následně zkoumá způsobilost k právním úkonům přestupce. Také informoval
přítomné členy zastupitelstva o uskutečněném dnu otevřených dveří, který navštívilo na 300
lidí a to nejen místních. Starosta města poděkoval panu řediteli za vysvětlení situace a dodal,
že za město požádal o bezúplatný převod nyní již prázdných budov po bývalém ÚSP Jiříkov
na Krajském úřadě v Ústí nad Labem, neboť jsou budovy zatím v jeho majetku. Pan Maleček
se k věci vyjádřil, že pokud jde o bezúplatný převod, tak o jeho převodu rozhoduje krajský
majetkový odbor.
p. Pokorák – jaké další využití plánujete pro rehabilitaci? Odpověděl p. Maleček: jelikož
pojišťovny neplní smluvené platby, budu nucen rehabilitaci pronajmout nebo otevřít pro
veřejnost, také připadá v úvahu ji zpoplatnit pro klienty
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p. Bajan – nelíbí se mi jednání města vůči zaměstnancům, byl propuštěn jeden ze strážníků
Městské policie, že údajně spal – odpověděl pan starosta: strážník dostal opakovaná
napomenutí za neplnění pracovní náplně a následkem toho došlo k ukončení pracovního
poměru dohodou ze strany zaměstnance
p. Bajan – to samé se týká pana Krampery, hájil svého syna, jako každý otec, byl propuštěn tři
dny před konáním oslav 140. výročí SDH, což mi přijde trestné za jeho celoživotní práci u
sboru – odpověděl pan starosta: vše bylo projednáno v radě města a pan Krampera dal
následně sám výpověď dohodou
p. Bajan – mluvil jsem s ním, slyšel jsem to jinak, šlo o princip a mohlo se s rozvázáním
počkat až po skončení oslav
pí Stožická – souhlasím s panem Bajanem, zasloužil si lepší odchod do důchodu, slyšela jsem
špatné ohlasy na činnost rady města, jak tedy bude obsazeno jeho místo? Pro sbor udělal
hodně a nevrhá to dobré světlo na úřad ani radu města – pan starosta odpověděl: na dobu
určitou byl přijat pan Petr Matuška, a to do doby, než bude po novém roce vyhlášeno
výběrové řízení a následné jmenování velitele JPO II.
p. Šamša – je mi líto, že jste nás jako zastupitele alespoň neinformovali, ačkoliv vím, že je to
v kompetenci rady města
p. Maják – obrátili se na mě letití hasiči, kteří mi říkali, že brzo přestane sbor fungovat, pokud
se neudělá radikální změna, přestali chodit i na školení, v srpnu proběhla mimořádná valná
hromada hasičů a za stávajícího stavu odmítali pokračovat, udělali jsme opatření, které bylo
pro všechny nepříjemné, v současnosti je jednotka akceschopná, ze strany města jsme panu
Kramperovi poděkovali za jeho dlouholetou práci pro SDH Jiříkov
p. Skramužský – včera jsem byl přítomen výjezdu jednotky SDH, pan Krampera nás častoval
vulgárními výrazy a jeho syn prohlásil, že rada města brzo skončí, nelituji toho rozhodnutí,
které padlo
Více dotazů ze strany občanů nebylo prezentováno, a proto starosta bod ukončil.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) revokace usnesení o prodeji pozemků
Za odbor výstavby a ŽP předložila pí Havlová zastupitelům k projednání revokaci usnesení
č. 229/2012 v bodě č. 2. e) ze dne 26. 06. 2012. Jedná se o pozemek na výstavbu rodinného
domu v k. ú. Filipov u Jiříkova. Stavebník nechal zapsat nemovitost na Katastru nemovitostí a
tím vznikl nesoulad mezi usnesením ZM a údaji v katastru nemovitostí, neboť záměr prodeje
ani usnesení neobsahovalo stavební parcelu. Zastupitelé věc projednali a přijali usnesení:
Usnesení č. 267/2012
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 229/2012 v bodě č. 2. e) ze dne 26. 06. 2012.
2. ZM rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 229/2012 v bodě č. 2. e) ze dne 26. 06. 2012
v plném znění.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo zadání na zpracování podkladů k zveřejnění záměru prodeje
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 268/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 2267/1 (trvalý travní porost) v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) a části st.p.č.1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří)
vše v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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c) záměry prodeje pozemků
Pí Havlová předložila zastupitelstvu města projednání záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkov dle podaných žádostí. U pozemku č. 5149/3 (trvalý travní porost) o výměře
1175 m² v k. ú. Filipov u Jiříkova zastupitelstvo rozhodlo o nezveřejnění záměru.
Zastupitelstvo města po delším projednání přijalo k ostatním bodům toto usnesení:
Usnesení č. 269/2012
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. 3325 (zahrada) o výměře 362 m2, p.p.č. 6551/18 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 a
p.p.č. 6551/19 (ostatní plocha) o výměře 11 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost) o
výměře 78 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2, p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o
výměře 205 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní
porost) o výměře 837 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě tj.
celkem 987,-Kč za podmínky sepsání směnky ve výši 118.440,-Kč splatné 01. 05. 2016.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) st.p.č.1383 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní
porost) o výměře 333 m2 a části p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 472 m2 vše v
k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.204-9/212 za cenu dle směrnice č. 4/2009 na stavbu RD +
náklady, tj. celkem 8.820,-Kč za podmínky sepsání směnky ve výši 123.720,-Kč splatné
04. 11. 2015.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) části p.p.č. 4573 (zahrada) o výměře 63 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1319-55/2012 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.
5149/3 (trvalý travní porost) o výměře 1175 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3. 4., tj. za minimální cenu 120,-Kč/m2.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) záměr směny pozemků
Na základě ukončené stavby „Rekonstrukce Jiříkovského potoka, 4. etapa, ř. km 2,000 –
2,500“ nechalo Povodí Ohře, státní podnik, jakožto správce vodního toku, zaměřit
geometrickým plánem č. 1245-51/2011 stavbu, která je zapsána v katastru nemovitostí. Nyní
je zapotřebí majetkoprávní vypořádání. Znaleckým posudkem byla stanovena cena
směnovaných pozemků, mezi Městem Jiříkov (20.950,-Kč) a Povodím Ohře s. p. (5.080,-Kč).
Rozdíl v ceně směňovaných pozemků doplatí Povodí Ohře s. p. na základě vypracované
směnné smlouvy včetně nákladů spojených se vkladem do katastru nemovitostí. Zastupitelé
věc projednali a přijali usnesení:
Usnesení č. 270/2012
1. ZM projednalo záměr směny pozemků mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
a Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to:
p.p.č.152/2 o výměře 276 m2 (vodní plocha), p.p.č.160/14 o výměře 65 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 6622 o výměře 4 m2 (vodní plocha), p.p.č. 6623/2 o výměře 61 m2 (vodní plocha),
p.p.č.1866/5 o výměře 57 m2 (vodní plocha), p.p.č.1871/5 o výměře 21 m2 (vodní plocha),
p.p.č.1872/3 o výměře 14 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2328/2 o výměře 12 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 2479/2 o výměře 150 m2 (vodní plocha), p.p.č. 2573/2 o výměře 2 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 5943/2 o výměře 1 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/33 o výměře 21 m2 (vodní plocha),
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p.p.č. 5944/34 o výměře 31 m2 (vodní plocha), p.p.č. 5944/36 o výměře 1 m2 (vodní plocha),
p.p.č. 6021/2 o výměře 8 m2 (vodní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu dle ZP č. 5329-32-2/12, tj. celkem 20.950,-Kč za p.p.č.
6550/119 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/32 o výměře 21 m2 (ostatní plocha),
p.p.č. 6551/33 o výměře 68 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/34 o výměře 2 m2 (ostatní
plocha), p.p.č. 6551/36 o výměře 24 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/37 o výměře 14 m2
(ostatní plocha), p.p.č. 6551/38 o výměře 6 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/40 o výměře 8 m2
(ostatní plocha), p.p.č. 6551/42 o výměře 2 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/44 o výměře 12
m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/45 o výměře 20 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 6551/46 o výměře
42 m2 (ostatní plocha) vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 430 03 Chomutov za cenu dle ZP č. 5329-32-3/12, tj. celkem 5.080,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) záměr směny a prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkov a pana K. K. dle jím předloženého návrhu. Po důkladném projednání bylo s panem K.
domluveno, že odbor výstavby a ŽP připraví další možné návrhy na směny pozemků. Poté
bylo přijato toto usnesení:
Usnesení č. 271/2012
ZM rozhodlo odložit záměr směny a prodeje pozemků a to p.p.č. 5955 (ostatní plocha) o
výměře 120 m2 a části p.p.č. 3560/1 (trvalý travní porost) o výměře 2668 m2 vše v k. ú.
Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za část p.p.č. 3553/1 (trvalý
travní porost) o výměře 1254 m2 (díly „c“ a „b“), část p.p.č. 3556/1 (trvalý travní porost) o
výměře 57 m2 (díly „f“ a „g“) a část p.p.č. 3557/3 (ostatní plocha) o výměře 67 m2 (díl „a“)
vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví pana K. K., 408 01 Rumburk dle GOP č. 1274-59/2011
s doplatkem rozdílu směňovaných pozemků za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) záměr bezúplatného převodu nemovitosti č. p. 606 a přilehlých pozemků
Pan starosta předal slovo panu Danielu Bednářovi, jakožto zástupci firmy BD systém s. r. o.,
Cvikov, aby přítomným zastupitelům představil svou firmu včetně jejich záměru s pozemkem
a budovou č. p. 606 ul. Filipovská v Jiříkově. Po projednání a kratší diskuzi zastupitelů s
panem Bednářem, bylo přijato následující usnesení:
Usnesení č. 272/2012
ZM rozhodlo odložit záměr bezúplatného převodu nemovitosti a pozemků ve vlastnictví
Města Jiříkova a to budovy č. p. 606, bytový dům, v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 547,
st.p.č. 547 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 299 m2, p.p.č. 462 (zahrada) o výměře
1099 m2, p.p.č. 463 (zahrada) o výměře 30 m2 a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o
výměře 946 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1307-28/2012 s podmínkou, že nemovitost bude
zbourána do 31. 03. 2013 a bude zajištěna likvidace odpadů. Nabyvatel do 1 roku od uzavření
smlouvy o převodu nemovitostí zahájí stavbu na základě úředního povolení. Do 5-ti let od
uzavření smlouvy o převodu nemovitostí na nich postaví a zkolauduje roubený dům lužického
typu, vytvoří zde centrum pro zájmové spolky a sportovně relaxační centrum. Při nesplnění
podmínek do 5-ti let od podpisu smlouvy je splatná cena dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,-Kč/m2 + náklady tj. celkem 291.580,-Kč.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel
g) prodej a směna pozemků
Zastupitelstvo města projednalo prodej a směnu pozemků v k. ú. Jiříkov mezi Městem Jiříkov
a Českým rybářským svazem, MO Jiříkov dle vypracovaného geometrického plánu a přijalo
následující usnesení:
Usnesení č. 273/2012
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků v k. ú. Jiříkov.
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2. ZM rozhodlo prodat a směnit pozemky a to části p.p.č.195/1 (zahrada) o výměře 717 m2
v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 91.440,-Kč za část p.p.č.194 (zahrada) o výměře 21 m2 v
k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Českého rybářského svazu, MO Jiříkov, Rumburská 454/17,
407 53 Jiříkov za dohodnutou cenu 2.520,-Kč dle GOP č. 1306-24/2012. Český rybářský
svaz, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov doplatí rozdíl směňovaných pozemků
ve výši 88.920,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
h) odkup pozemkové parcely
Pozemkový fond ČR vyhlásil nabídku pozemků určených k převodu dle § 7 zákona č.
95/1999 Sb. V této nabídce je i pozemek v Mánesově ul. p.p.č. 1701/1, který je v současnosti
veden jako součást zeleně o výměře 3394 m2. Město podalo na základě rozhodnutí rady města
žádost o úplatný převod ve výši 28.170,-Kč, pozemkový fond zaslal návrh kupní smlouvy.
Zastupitelé věc projednali a přijali usnesení:
Usnesení č. 274/2012
1. ZM projednalo návrh kupní smlouvy č. 1001941211 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 1701/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít kupní smlouvu č. 1001941211 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 1701/1 (trvalý travní
porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 28.170,-Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu č. 1001941211 mezi Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 1701/1
(trvalý travní porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov a ekonomickému odboru uhradit kupní
cenu nejpozději 7 dní před uzavřením kupní smlouvy.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru pí Kosová předložila zastupitelstvu města usnesení z konání
16. zasedání Finančního výboru ZM ze dne 22. 10. 2012. Zastupitelstvo vzalo usnesení na
vědomí a přijalo usnesení:
Usnesení č. 275/2012
ZM bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 22. 10. 2012.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Finanční výbor a rada města projednali a doporučili ZM přijmout dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 186.000,-Kč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí poskytnutou neinvestiční
dotaci a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 276/2012
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 186.000,-Kč přijatou v období od 01. 07. 2012 do 30. 09. 2012 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) přijetí neinvestiční dotace – volby 2012
Zastupitelé vzali na vědomí a projednali přijetí poskytnuté neinvestiční účelové dotace
Krajským úřadem Ústeckého kraje na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a
zastupitelstev krajů a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 277/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve
dnech 12. a 13. října 2012 ve výši 75.000,-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 = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) návrh na navýšení provozního příspěvku pro MŠ
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh na navýšení provozního příspěvku ve výši
35.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov na rok 2012 z důvodu nákupu podložek na lehátka a
nového bojleru. Po projednání přijalo zastupitelstvo usnesení:
Usnesení č. 278/2012
1. ZM bere na vědomí návrh rady města navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v
roce 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace o 35.000,-Kč na nákup podložky na lehátka pro děti dle KHS Ústí
nad Labem a na nákup bojleru a rozhodlo navýšit neinvestiční příspěvek na rok 2012 o
35.000,-Kč příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace a tuto částku poskytnout příspěvkové organizaci do 08. 11. 2012.
2. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 16/2012 Města Jiříkova
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtové opatření č. 16/2012 a přijalo k věci usnesení:
Usnesení č. 279/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 16/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 16/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Starosta města předložil zastupitelům k projednání usnesení ze 17. zasedání KV konaného dne
15. 10. 2012. Zastupitelé jej vzali na vědomí a po projednání přijali toto usnesení:
Usnesení č. 280/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 15. 10. 2012.
2. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu autoprovozu a knihy jízd Městské policie
Jiříkov s výsledkem bez závad.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
S účinností od 01. 07. 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra připravilo metodický materiál k obecně
závazné vyhlášce o místním poplatku se zásadními změnami (navýšení poplatku), na základě
kterých je zapotřebí vydat novou obecně závaznou vyhlášku. Občané budou informováni
prostřednictví letáků a zmínky v Jiříkovských novinách. Zastupitelstvo po delším projednání a
po zodpovězení dotazů občanů města, přijalo následující usnesení:
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Usnesení č. 281/2012
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 4/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) 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. 4/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Územní plán Jiříkov – pokyny pro zpracování návrhu územního plánu
Zastupitelé projednali koncept nového územního plánu města Jiříkov, kdy pořízení nového
ÚP bylo schváleno usn. č. 115/2007 dne 28. 08. 2007. V souladu se zadáním vypracoval
projektant Ing. arch. Vít – Ateliér NOC koncept územního plánu, který městu předal v lednu
2012. Na základě výsledku projednání konceptu v souladu s § 49 stavebního zákona
zpracoval pořizovatel pokyny pro zpracování návrhu ÚP. Vzhledem k tomu, že celý proces
proběhl v souladu se stavebním zákonem, přijali zastupitelé následující usnesení:
Usnesení č. 282/2012
1. ZM projednalo vyhodnocení projednávání konceptu a projednání a schválení pokynů pro
zpracování návrhu územního plánu a tyto předložené materiály bere na vědomí.
2. ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Jiříkov v předloženém
znění.
hlasování = 9 pro, 0 proti, 3 se zdržel
10. Různé
a) zřizovací listina
Z důvodu rozšíření poskytovaných služeb Domova důchodců Filipov (činnosti pro seniory
nadále zůstávají prioritní) navrhl ředitel příspěvkové organizace pan Bc. Jan Sembdner změnu
názvu domova, aby lépe vystihl oblast poskytovaných služeb v celé její šíři. Rada města věc
na svém zasedání projednala a doporučila zastupitelstvu města název Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Zastupitelé po kratší diskuzi projednali a schválili změnu
názvu domova a vydání nové zřizovací listiny a přijali usnesení:
Usnesení č. 283/2012
1. ZM projednalo a schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace Domov důchodců
Filipov na Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů novou zřizovací listinu příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta informoval přítomné zastupitele:
- o přiznané dotaci na zateplení a výměnu oken na Základní škole Jiříkov ve výši
8. 059.000,-Kč
- o přiznané dotaci na pořízení traktůrku ve výši 827.000,-Kč
- o ukončení fungování ordinace pro dospělé MUDr. Elišky Lacinové ke dni 31. 12. 2012,
Lužická nemocnice s poliklinikou Rumburk bude delegovat MUDr. Antonína Pečeného
- o písemných dotazech pana Josefa Pokoráka
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- o článku v Rumburských novinách ohledně pravidelných sezení Policie ČR, Městské policie
a starosty obce Staré Křečany, kde se řeší stávající situace ve výběžku, pan místostarosta by
se měl také těchto schůzek zúčastňovat
- o drogové problematice, ve městě se objevuje čím dál tím více použitých injekčních
stříkaček, které sbírají pracovníci VPP a strážníci MP
- že v rámci sociálně slabých bude v Jiříkově působit zástupce – terénní pracovník, sdružení
KOSTKA p. o. Krásná Lípa a to od 11/2012
- o úterním jednání ve Šluknově ohledně zrušení či zachování oddělení PČR ve Šluknově a
Velkém Šenově, kde se sešli s panem Červíčkem, který zaručil, že se obě oddělení zachovají
- o jednání s panem Votavou (SVS) dne 05. 10. 2012 v rámci II. etapy kanalizace v Jiříkově,
na kterou nám nebyla přiznána dotace, ohledně I. etapy pan Votava informoval, že budou
odkanalizovány tyto ulice: Petrova, Jiřího, Filipovská, Pražská, Rumburská a Mělnická
- o opětovné žádosti o bezúplatný převod nemovitosti č. p. 1019 (bývalé oddělení PČR), kdy
za současného stavu není pan Kubice, ministr vnitra, svolný s převodem, nabízel odkup za cca
1 Mil.Kč
- o připravovaných oslavách pí Hegnerovou v rámci adventu a to na 01. 12. 2012 v prostorách
před městským úřadem s následným koncertem v kostele sv. Jiří
Pí Lachmanová společně s panem Pokorákem pozvali zastupitele i občany na Den otevřených
dveří, který proběhne na základní škole dne 23. 11. 2012, letos dle nové koncepce a to formou
vyučování.
Pan Jirkovský reagoval na připomínky zpracované panem Sabem ohledně demolice bývalé
Kovárny Jiříkov a.s.: dokumentaci demolice zpracovala pí Kloučková včetně připomínek
města Jiříkov. Úkoly vyplývající z rozhodnutí jsou jak pro město Rumburk, tak i pro odbor
výstavby a ŽP města Jiříkov, kdy pan Sabo konstatuje, že některé body rozhodnutí nebyly
splněny, o což mi jde. Stavební úřad v Rumburku měl kontrolovat průběh demolice, což
neplnil, chybí k tomu i zápisy, zbouraly se stavby, které neměly být zbourány, ale to se dá ještě
dodatečně dořešit. Uráží mě, že dle pana Saba nemluvím pravdu, developer měl vše uvést do
stavu dle rozhodnutí stavebního úřadu.
Pan Sabo reagoval: nebyly nám uloženy žádné úkoly, dostali jsme dokumentaci k vyjádření, ke
které jsme se vyjádřili, což se také promítlo v rozhodnutí, vymínili jsme si pouze, aby
zaměstnanci mohli vstupovat do areálu v rámci kontrol, zda není pálen odpad atd., provádět
stavební kontroly není v naší kompetenci, ale orgánu, který rozhodnutí vydal
Pan Jirkovský: pokud se tak nedělo, mělo se zavčasu reagovat, čtu, že demolice byla
projednána v komisi výstavby a ŽP přičemž jsem nebyl, zůstala ale stát čerpací stanice
(vodárna) na ulici 9. Května.
Pan Sabo: nebylo v zadané dokumentaci
Pan Jirkovský: je teď otázkou, zda ji zlikvidují
Pan Sabo: čerpací stanicí byla myšlená stanice v objektu bývalé JAWY
Pan Jirkovský: měla se zapracovat i tato stanice
Pan Sabo: vše šlo přes komisi výstavby a ŽP a poté i přes radu města
Pan Jirkovský: stanice byla technologickou součástí, měla být zapracována do demolice
K věci se strhla diskuze.
Pan Pokorák poděkoval za snahu při získání dotace pro základní školu.
Pí Stožická se zeptala, kdo bude provádět zimní údržbu ve městě? Odpověděl pan starosta:
Na základě výběrového řízení byl vybrán pan Kocman.
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12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 17. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova ve 20:20 hodin.

Schválil starosta města pan Michal Maják

…………………………….
V Jiříkově dne 5. listopadu 2012
Zapsala: Martina Fodorová

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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