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 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 11. prosince 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
a) petice
b) informace o vývoji místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
v letech 2002- 2012
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku
b) zadání zpracování podkladů k odkupu pozemku
c) záměr směny pozemků
d) prodej pozemku
e) směna pozemků
f) nabytí objektu do vlastnictví Města Jiříkova
5. Usnesení ze 17. a 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2012
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012
c) rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova
d) pověření Rady města Jiříkova k provedení rozpočtového opatření
8. Usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
9. Různé
- odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 284/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 285/2012
1. ZM bere na vědomí stanovisko RM ze dne 05. 11. 2012 k Petici za zachování budovy
současné mateřské školky „na Kopečku“ v Hradecké ulici.
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2. ZM rozhodlo pokračovat v realizaci příprav stavby nové budovy mateřské školy dle svého
usnesení č. 164/2011 ze dne 13. 12. 2011.
Usnesení č. 286/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 2941/10 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
Usnesení č. 287/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů na odkup části p.p.č. 1071/3 (trvalý travní
porost) v k. ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů na odkup části p.p.č. 1071/3 (trvalý travní
porost) v k. ú. Jiříkov.
Usnesení č. 288/2012
ZM neschvaluje záměr směny pozemků a to p.p.č. 5955 (ostatní plocha) o výměře 120 m2 v
k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ z p.p.č. 3557/3 (ostatní plocha) o výměře
67 m2, díl „b“ z p.p.č. 3553/1 (trvalý travní porost) o výměře 82 m2, díl „g“ z p.p.č. 3556/1
(trvalý travní porost) o výměře 2 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví K. K., 408 01 Rumburk
z důvodu nesouhlasu pana K. s návrhem RM, varianty „C“ .
Usnesení č. 289/2012
1. ZM projednalo prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to část p.p.č. 4573 (zahrada)
o výměře 63 m2 v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1319-55/2012, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu J. H., 140 00 Praha 4, na zahradu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 12.060,-Kč.
Usnesení č. 290/2012
1. ZM projednalo směnu pozemků mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
2. ZM rozhodlo směnit pozemky 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. 5329-322/12, 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
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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. 291/2012
1. ZM projednalo návrh na možné nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví
Města Jiříkova, umístěného na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo o nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova,
umístěného na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov, za cenu 1,-Kč, cena za objekt vychází z § 25,
odst. 1, písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 292/2012
1. ZM bere na vědomí usnesení 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 19. 11. 2012.
2. ZM bere na vědomí usnesení 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 03. 12. 2012.
Usnesení č. 293/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2013, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 37.821.000,-Kč, výdaje ve výši 34.633.000,-Kč,
financování ve výši – 3.188.000,-Kč.
2. ZM schvaluje Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013, kdy příjmy jsou
plánovány ve výši 37.821.000,-Kč, výdaje ve výši 34.633.000,-Kč, financování ve výši
- 3.188.000,-Kč.
Usnesení č. 294/2012
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2012:
a) příjmy ve výši 35.506.929,19 Kč, výdaje ve výši 26.868.707,49 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 8.638.221,70 Kč,
b) výnosy ve výši 33.671.409,54 Kč, náklady ve výši 24.177.850,13 Kč, výsledek
hospodaření 9.493.559,41 Kč.
Usnesení č. 295/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2012 ve výši 16.068,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na věcné prostředky a
rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, že náklady nad rámec poskytnutých
finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
Usnesení č. 296/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 20/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 297/2012
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 22/2012 k 31. 12. 2012 v rozsahu do výše 3.000.000,-Kč dle zákona č. 250/2012
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
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Usnesení č. 298/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 12. 11. 2012.
2. ZM projednalo a schvaluje provedené kontroly:
a) autoprovozu vozidel Města Jiříkov dne 24. 10. 2012. Nebylo zjištěno žádných závad.
Protokol č. 9/2012 z kontroly je přílohou.
b) plnění usnesení RM č. 859/2012 z 52. schůze Rady města Jiříkova na zveřejnění záměrů
pronájmů nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov dne 15. 10. 2012. Kontrolní výbor
neshledal žádných závad, vše je splněno. Protokol č. 7/2012 z kontroly je přílohou.
c) plnění usnesení ZM č. 247/2012 z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova na zveřejnění
záměru směny pozemků dne 15. 10. 2012. Kontrolní výbor neshledal žádných závad, vše
je splněno. Protokol č. 8/2012 z kontroly je přílohou.
Usnesení č. 299/2012
1. ZM projednalo informaci o vývoji místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech 2002 – 2012
a tuto informaci bere na vědomí.
2. ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 5/2012 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, ve znění pozdějších předpisů Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 300/2012
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 07. 2012 do 11. 12. 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
1.600,-Kč
pan J. M., Jiříkov
1.600,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov 1.600,-Kč
pan M. S., Jiříkov
1.600,-Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.

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 18. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 11. prosince 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
pí Mgr. Renáta Hegnerová

……………………………..
p. Petr Wittgruber

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

Omluveni: paní Milena Horáková, pan Bc. Michal Mrázek
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:10 hodin
zahájil 18. 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 Miroslav Horák
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Libuše Rendlová
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Miroslav Skramužský
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. Renáta
Hegnerová a pan Petr Wittgruber, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová.
Předložený program zasedání byl, po odhlasování 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel, změněn s tím,
že bod 9 a) bude projednán v bodě 3 a dále zastupitelé města bod 9 doplnili o projednání OZV
Města Jiříkov č. 5/2012, hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Po odhlasovaných změnách byl
program ZM schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení ze 17. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis ze 17. zasedání považují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta informoval přítomné zastupitele a občany o plnění úkolů z minulého
zastupitelstva. Následně i vedoucí jednotlivých odborů podrobně informovali o plnění
usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo: ze 17. ZM –
usn. č. 267/2012 , 268/2012, 269/2012, 270/2012, 271/2012, 272/2012, 273/2012, 274/2012,
281/2012 a 282/2012 – splněna,
Finanční záležitosti: vedoucí ekonomického odboru paní Jitka Kosová – z 12. ZM – usn. č.
198/2012 – trvá, ze 17. ZM – usn. č. 274/2012 bod 3, 275/2012, 276/2012, 277/2012,
278/2012 a 279/2012 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 284/2012
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
Pan starosta informoval o doručené petici na zachování budovy současné mateřské školky „na
Kopečku“ v Hradecké ulici, kterou řešil dle petičního zákona pan Ing. Šmíd s panem Mgr.
Matičkou, iniciátorem petice. Ing. Šmíd vyzval pana Mgr. Matičku dle zákona k doplnění
neúplných podpisových archů. Petici poté projednala rada města, která připravila doporučující
návrh usnesení zastupitelstvu města. Starosta předal slovo občanům:
p. Matička – vše okolo petice bylo již řečeno, nejsme proti stavění nové MŠ, jsme proti
zbourání budovy v ul. Hradecká
p. starosta – v roce 2007 město přijalo investiční výhled do roku 2020, byla plánována i
rekonstrukce MŠ v ul. Hradecká, ale zvýšení potřebné kapacity školky podle nové legislativy
v daném objektu MŠ nejde, proto byl návrh na vystavění nové MŠ místo vyhořelého domu
č. p. 606 v ul. Filipovská, zastupitelé shledali, že je tam špatná dostupnost a rozhodli o
výstavbě nové MŠ ve stejném rázu s kapacitou 75 míst na místě současné MŠ
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pí Horáková – je v domě v ul. Hradecká dřevomorka? Odborník říká, že pokud je v domě
dřevomorka, doporučuje dřevěné části spálit a dům zbourat. „Chcete, pane Matička, dům
využít pro Vaše potřeby? Mám dvě malé děti a potřebuji pro ně umístění“.
p. Navrátil – žiji ve městě skoro 60 let, na ul. Filipovská je objekt na demolici, je problém na
tomto místě postavit novou MŠ, zachovat tuto budovu a pak sestěhovat děti z obou budov? Je
to takový problém? Raději vyhodíte 500.000,- až 750.000,-Kč za demolici a stavíte novou.
Četl jsem projekt za pomalu 300.000,-Kč, takovouhle kůlnu, to bych se jako projektant styděl
p. Matička – nevím, zda je v domě dřevomorka či nikoliv, určitě se neobjevila během
posledního roku, každopádně měly probíhat opravy
p. Horák – zabývám se rekonstrukcemi, je viditelné, že do domu dlouho zatékalo, došlo
k narušení vyhnitím pozednice, dřevomorka vypadá jinak, dřevěné konstrukce se měly
vyměnit, což se neudělalo
p. starosta – máme na stav budovy mykologický posudek, potřebujeme zvýšit kapacitu
současné mateřské školy, hledali jsme různá řešení a nejlepší je budovu zbourat a vystavět
novou MŠ, pro stávající budovu bychom neměli využití
p. Pokorák – máme být především dobrými hospodáři, na Filipovské ulici není kanalizace,
čistička atd. a proto jsme se při rozhodování přiklonili k posudku odborníků
p. Jirkovský – projekt byl zpracován na ul. Filipovská i Hradecká, vystupoval jsem proti
Filipovské a to z důvodu, že je nutné udělat demolici – náklady, vedle domu vede železniční
trať, není přípojka na kanalizaci, vodovod. Čistička je, ale nemá dostačující kapacitu, tudíž by
se musela udělat nová – další náklady, voda je jen formou studny, což nelze v případě MŠ
použít, dešťová voda by se odváděla směrem do louky, což by se nelíbilo sousedům pozemku,
částka na výstavbu MŠ na ul. Filipovská byla mnohem vyšší jak na ul. Hradecká a proto jsme
se přiklonili k variantě Hradecká. Návrh pana Havlůje postavit MŠ mezi paneláky byl
problematický z důvodu přeložky vedení inženýrských sítí – náklady, mezi paneláky by se
zvýšila hlučnost, což by rušilo občany, můj návrh na propojení Hradecké se základní školou
by prodražilo vykoupení soukromých pozemků, ředitelka MŠ navrhla, že by během výstavby
nové školy děti umístila do školy na ul. Filipovská a chod by nebyl narušen, i vychovatelky
nesouhlasily s ul. Filipovská, ulice je rušná – velký provoz a není zde chodník
p. Navrátil – připadá mi, že my „za tratí“ směrem k Filipovu jsme džunglí? Byla nám
přislíbena kanalizace i vodovod, ale nejsou na to finanční prostředky
p. Pokorák – zatím jsme v zastupitelstvu řešili umístění MŠ, vzhled budovy budeme řešit
později
p. Matička – navrhovali jsme využít budovu na ul. Hradecká jako spolkový dům, proč se do
budovy na ul. Filipovská investovalo 8 Mil. Kč a do Hradecké ne? Beru dům jako památný.
p. starosta – ano, bavili jsme se o využití jako spolkový dům, ale opět by to znamenalo
investice do domu
p. Matička – vaše první reakce byla v Jiříkovských novinách, že se v budově chceme scházet
s němci, kde prý sídlilo gestapo
p. starosta – jako centrum scházení jsme měli záměr v č. p. 3 na náměstí, dotace zřejmě
nedopadne, ohledně rekonstrukce budovy na ul. Filipovská může přítomná bývalá ředitelka
MŠ pí Marešová potvrdit, že opravy byly nezbytně nutné pro další chod budovy
- k tématu se strhla další diskuze mezi zastupiteli a občany města
a) petice
Zastupitelé vzali na vědomí stanovisko rady města ze dne 05. 11. 2012 a po projednání přijali
následující usnesení:
Usnesení č. 285/2012
1. ZM bere na vědomí stanovisko RM ze dne 05. 11. 2012 k Petici za zachování budovy
současné mateřské školky „na Kopečku“ v Hradecké ulici.
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2. ZM rozhodlo pokračovat v realizaci příprav stavby nové budovy mateřské školy dle svého
usnesení č. 164/2011 ze dne 13. 12. 2011.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Starosta města společně s vedoucím odboru výstavby a životního prostředí panem Sabem
objasnili důvody vydání nové obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 5/2012 o místním
poplatku za komunální odpad včetně výše poplatku, a to z 800,-Kč za poplatníka na rok na
640,-Kč. K tématu proběhla delší diskuze.
b) informace o vývoji místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech 2002- 2012
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a projednalo shrnutí vývoje poplatku za provoz
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od
roku 2002 – 2012 včetně předpokladu na rok 2013 a přijalo usnesení:
Usnesení č. 299/2012
1. ZM projednalo informaci o vývoji místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech 2002 – 2012
a tuto informaci bere na vědomí.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 5/2012 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, ve znění pozdějších předpisů Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
hlasování = 12 pro, 1 proti, 0 se zdržel
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku
Zastupitelstvo města projednalo zpracování zadání podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
pozemku na rozšíření zahrady na Rumburské ulici. K věci přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 286/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 2941/10 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zadání zpracování podkladů k odkupu pozemku
Zastupitelé projednali přípravu podkladů a GOP na odkup části pozemku p.č. 1071/3 v k. ú.
Jiříkov, na kterém stojí sakrální stavba – Švédský sloup, k jehož vlastnictví se nikdo
nepřihlásil. Pozemek je soukromý, majitel s prodejem souhlasí. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 287/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů na odkup části p.p.č. 1071/3 (trvalý travní
porost) v k. ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů na odkup části p.p.č. 1071/3 (trvalý travní
porost) v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) záměr směny pozemků
V rámci jednání s panem K. K. byly zpracovány tři varianty na směnu pozemků v jeho
vlastnictví za pozemky ve vlastnictví Města Jiříkov. Rada města na svém zasedání doporučila
variantu „C“ (cestu za cestu). Zastupitelé po projednání přijali následující usnesení:
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Usnesení č. 288/2012
ZM neschvaluje záměr směny pozemků a to p.p.č. 5955 (ostatní plocha) o výměře 120 m2 v
k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ z p.p.č. 3557/3 (ostatní plocha) o výměře
67 m2, díl „b“ z p.p.č. 3553/1 (trvalý travní porost) o výměře 82 m2, díl „g“ z p.p.č. 3556/1
(trvalý travní porost) o výměře 2 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví K. K., 408 01 Rumburk
z důvodu nesouhlasu pana K. s návrhem RM, varianty „C“ .
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) prodej pozemku
Zastupitelstvo města projednalo prodej pozemku ve vlastnictví města z důvodu rozšíření
zahrady u domu v Pražské ulici a přijalo usnesení:
Usnesení č. 289/2012
1. ZM projednalo prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to část p.p.č. 4573 (zahrada)
o výměře 63 m2 v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1319-55/2012, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu J. H., 140 00 Praha 4, na zahradu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 12.060,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
e) směna pozemků
Povodí Ohře, s. p. jakožto správce vodního toku provedlo stavbu „Rekonstrukce Jiříkovského
potoka, 4. etapa, ř. km 2,000 – 2,500“. Stavba je zaměřena geometrickým plánem č. 124551/2011 v k. ú. Jiříkov, který je zapsán v katastru nemovitostí. Nyní se provádí majetkoprávní
vypořádání. Povodí Ohře s. p. nechalo zpracovat znalecké posudky na směňované pozemky.
Rozdíl v cenách směňovaných pozemků doplatí Povodí Ohře s. p. v hodnotě 15. 870,- Kč.
Zastupitelstvo po projednání přijalo k věci usnesení:
Usnesení č. 290/2012
1. ZM projednalo směnu pozemků mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a
Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.
2. ZM rozhodlo směnit pozemky 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. 5329-322/12, 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
f) nabytí objektu do vlastnictví Města Jiříkova
Návrhem k projednání je nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví města
Jiříkov, stojícího v k. ú. Jiříkov. Dne 06. 06. 2009 byla vyhlášena výzva, jejímž cílem bylo
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zjistit vlastnické vztahy možných vlastníků k objektům (kříže, sochy a sousoší) umístěných
v k. ú. Jiříkov a k. ú. Filipov. Během výzvy se nikdo k vlastnictví objektů nepřihlásil, a proto
se objekty uvedené ve výzvě považují za věci opuštěné. Zastupitelé po projednání přijali
usnesení:
Usnesení č. 291/2012
1. ZM projednalo návrh na možné nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví
Města Jiříkova, umístěného na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo o nabytí objektu Boží muka (Švédský sloup) do vlastnictví Města Jiříkova,
umístěného na p.p.č. 1071/3, v k. ú. Jiříkov, za cenu 1,-Kč, cena za objekt vychází z § 25
odst. 1 písm. k) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení ze 17. a 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí zápisy ze 17. a 18. konání Finančního výboru a přijali usnesení:
Usnesení č. 292/2012
1. ZM bere na vědomí usnesení 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 19. 11. 2012.
2. ZM bere na vědomí usnesení 18. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 03. 12. 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo rozpočtové provizorium Města Jiříkov na
rok 2013 a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 293/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2013, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 37.821.000,-Kč, výdaje ve výši 34.633.000,-Kč,
financování ve výši – 3.188.000,-Kč.
2. ZM schvaluje Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2013, kdy příjmy jsou
plánovány ve výši 37.821.000,-Kč, výdaje ve výši 34.633.000,-Kč, financování ve výši
- 3.188.000,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2012
Zastupitelé vzali na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkov za leden – září 2012 a po
projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 294/2012
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2012:
a) příjmy ve výši 35.506.929,19 Kč, výdaje ve výši 26.868.707,49 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 8.638.221,70 Kč,
b) výnosy ve výši 33.671.409,54 Kč, náklady ve výši 24.177.850,13 Kč, výsledek
hospodaření 9.493.559,41 Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2012
Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje byla městu poskytnuta účelová neinvestiční
dotace na výdaje jednotek SDH na rok 2012 ve výši 16.068,-Kč. Zastupitelé po projednání
přijali usnesení:
Usnesení č. 295/2012
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2012 ve výši 16.068,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na věcné prostředky a
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rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schválit, 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) rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova a přijalo
usnesení:
Usnesení č. 296/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 20/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) pověření Rady města Jiříkova k provedení rozpočtového opatření
Zastupitelé projednali kompetenci rady města k provedení rozpočtového opatření č. 22/2012
k 31. 12. 2012 v rozsahu 3.000.000,-Kč dle zákona. č. 250/2012 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž dochází ke změnám
závazných ukazatelů rozpočtu města a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 297/2012
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 22/2012 k 31. 12. 2012 v rozsahu do výše 3.000.000,-Kč dle zákona č. 250/2012
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru včetně
provedených kontrol a po projednání přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 298/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 18. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 12. 11. 2012.
2. ZM projednalo a schvaluje provedené kontroly:
d) autoprovozu vozidel Města Jiříkov dne 24. 10. 2012. Nebylo zjištěno žádných závad.
Protokol č. 9/2012 z kontroly je přílohou.
e) plnění usnesení RM č. 859/2012 z 52. schůze Rady města Jiříkova na zveřejnění záměrů
pronájmů nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkov dne 15. 10. 2012. Kontrolní výbor
neshledal žádných závad, vše je splněno. Protokol č. 7/2012 z kontroly je přílohou.
f) plnění usnesení ZM č. 247/2012 z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova na zveřejnění
záměru směny pozemků dne 15. 10. 2012. Kontrolní výbor neshledal žádných závad, vše
je splněno. Protokol č. 8/2012 z kontroly je přílohou.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Různé
- odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva města
Zastupitelé vzali na vědomí jmenný seznam členů výborů Zastupitelstva města Jiříkov, kteří
nejsou členy zastupitelstva a po projednání rozhodli schválit proplacení peněžitého plnění.
K věci přijali usnesení:
Usnesení č. 300/2012
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 07. 2012 do 11. 12. 2012.
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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
1.600,-Kč
pan J. M., Jiříkov
1.600,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov 1.600,-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 = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Šamša – kácejí se stromy okolo rybníka Ostrovák, bude i náhradní výsadba? Některé
stromy jsou popadané do vody – odpověděl pan starosta: rybník je v havarijním stavu, máme
i projekt, nevešli jsme se s cenou do dotace 500,-Kč/m3, stavba bude stát cca 5 Mil. Kč, zatím
připravujeme provádění sanací na etapy dle našich možností, spadlé stromy pan Sabo nechá
prověřit a odstranit
p. Jirkovský – vracím se k demolici bývalé Jawy, sešli jsme se u pana starosty ohledně
harmonogramu prací demolice včetně její kontroly, vše se dostalo do tisku včetně toho, že lžu,
žádám proto o nápravu
p. starosta – minulý týden bylo vyvoláno jednání s majiteli „Besedy“ a „Rudého domu“, za
přítomnosti paní Žemlovou ze stavebního úřadu v Rumburku, pí Lacheovou z odboru
výstavby a ŽP a panem místostarostou, ani jeden z majitelů se nedostavil, majitelé budou
vyzváni k zabezpečení objektů, u Besedy necháme zajistit sražení vysokých štítů, stavební
úřad Rumburk vyměří majitelům pokutu, ohledně Jawy proběhne ještě v prosinci jednání s pí
Bílkovou a stavebním úřadem Rumburk
p. Jirkovský – Šluknov dokázal opravit zámek, který 9 let chátral, mohli bychom Besedu
opravit
pí Rendlová – zámek je v majetku města Šluknov
p. Jirkovský – naznačuji odkup nemovitostí
p. starosta – nechali jsme odstranit plechy z ohořelé střechy Besedy, majitel byl do telefonu
vulgární, nakonec přijel, seděl během strhávání v autě, hasiči sami budou řešit hrazení
výjezdu, budovu by šlo eventuelně převést za 1,-Kč a na renovaci využít norské fondy,
ačkoliv to není historická budova, dala by se pak využít na komerční účely v přízemí prodejny, v prvním poschodí jako sál, místo salónku by byla kuchyně a bar, z restaurace by
mohla být místnost knihovny s internetem a místo hotelových pokojů malé byty jako v č. p.
900 (ČS), ale je to pouze má vize
p. Pokorák – na úřadě proběhlo školení zastupitelů, výstupem měla být certifikace zastupitelů,
zároveň bych vás rád pozval na 20. 12. 2012 od 16,00 hodin, kdy v základní škole Jiříkov
proběhne vánoční akademie
p. starosta – zatím žádné certifikáty nepřišly, rád bych poděkoval pí Hegnerové za
zorganizování oslav 1. adventu a koncertu v místním kostele a pí Škvorové za zajištění
stánkového prodeje, zahájení dětmi z MŠ na schodech u kostela sv. Jiří bylo pěkné, emotivní
p. Dufek – jak to vypadá se smlouvou Best price energy na dodávku levnější elektřiny?
p. starosta – je sepsaná a podepsaná smlouva s účinností od 01. 01. 2013, kdy správa přejde
pod firmu Best price energy Hodonín včetně vyúčtování dle odebraného objemu na základě
usnesení rady města
p. Havlůj – jednal jsem s ředitelem základní školy ohledně havarijního stavu oken budovy,
pokud se vymění, uspoří se ročně až 60 % což je 200 – 300 tis. Kč, je potřeba začít
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vyměňovat okna i třeba po částech od nejhorších tříd od severu. Kdy se vrátí náklady za
výtah?
Mezi panem Havlůjem a panem Dufkem se strhla k tématu diskuze.
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 18. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19:20 hodin.
Schválil starosta města pan Michal Maják
…………………………….
V Jiříkově dne 14. prosince 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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