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 19. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. ledna 2013
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) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku
b) záměry prodeje pozemků
c) prodej pozemků
d) dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
e) revokace usnesení a nové projednání odkupu pozemků
5. Usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 22/2012 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
b) dohoda o splátkách
c) rozhodnutí Státního fondu ţivotního prostředí
d) podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Autobusový záliv - Filipovská“
7. Usnesení z 19. a 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) návrh zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky
b) dopis pana Daniela Bednáře, Cvikov
c) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 2. pololetí roku 2012
d) faktura na úhradu poplatku do Destinačního fondu
e) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 301/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 302/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané ţádosti.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní
plocha) vše v k. ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 303/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.

2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 835 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov jako zahradu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.
2567/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 2568/1 o výměře 1211 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 304/2013
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5967/1 (ostatní plocha) o výměře 116 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům D. a P. K., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 13.920,-Kč.
b) p.p.č. 3425 (ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu K. E., 407 53 Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 48.840,-Kč.
Usnesení č. 305/2013
1. ZM projednalo dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005 na prodej
pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o
výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy do 31. 12. 2013.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 001/2005 na prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře
1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení
smlouvy do 31. 12. 2013.
Usnesení č. 306/2013
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 34/2011 ze dne 11. 01. 2011.
2. ZM rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 34/2011 ze dne 11. 01. 2011.
3. ZM projednalo odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,
IČ 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem
Wanschurou.
4. ZM rozhodlo odkoupit část stavební parcely č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 375 m2 a část pozemkové parcely č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18 m2
vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČ 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53
Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou se závazkem, ţe Město Jiříkov
vybuduje odvodnění pozemku mezi objektem EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. a
komunikací 9. května do 31. 12. 2013 a po rekonstrukci komunikace na dotčeném pozemku
bude zachován průjezd nákladních vozidel do zadní brány objektu.
Usnesení č. 307/2013
ZM bere na vědomí usnesení 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21. 01. 2013 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova na rok 2013 dle předloţeného návrhu.
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Usnesení č. 308/2013
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22/2012 Města Jiříkova, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města ze dne 11. 12. 2012, č. usnesení 297/2012 z 18. zasedání
ZM, schválila rada města usnesením č.1005/2012 na 60. schůzi dne 31. 12. 2012.
Usnesení č. 309/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh uznávacího prohlášení pana L. M., Jiříkov na
úhradu dluhu na nájemném ve výši 47.419,60 Kč k 31. 12. 2012, ve splátkách ve výši 500,-Kč
měsíčně.
2. ZM rozhodlo schválit panu L. M., Jiříkov, splátkový kalendář na úhradu dluhu na
nájemném ve výši 47.419,60 Kč k 31. 12. 2012, ve splátkách ve výši 500,-Kč měsíčně
s podmínkou ztráty výhody splátek a se splatností splátky vţdy do 28. dne v měsíci.
Usnesení č. 310/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozhodnutí SFŢP o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení
obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov
a č.p. 740, ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí SFŢP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci
OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč,
jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na
objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740, ul. Moskevská v
k. ú. Jiříkov.
b) schválit podmínky Rozhodnutí SFŢP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“, ve výši
447.685,-Kč, jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a
střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740, ul.
Moskevská v k. ú. Jiříkov.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 447.685,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
programu OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“, jehoţ cílem
je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech
vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740, ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov.
d) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu v rámci programu OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení
obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov
a č.p. 740, ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 a
2014.
Usnesení č. 311/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Autobusový záliv - Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko, jehoţ
předpokládané celkové náklady činí 286.472,-Kč bez DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání ţádosti na projekt ,,Autobusový záliv - Filipovská“ v rámci opatření IV.
1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní
akční skupina Šluknovsko.
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b) schválit, ţe náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci opatření IV.
1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní
akční skupina Šluknovsko, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2013.
Usnesení č. 312/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 10. 12. 2012.
2. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu autoprovozu a knihy jízd u jednotky SDH
Jiříkov a ukládá zastupujícímu veliteli JSDH Jiříkov odstranit zjištěné závady do 31. ledna
2013.
Usnesení č. 313/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 14. 01. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova na rok 2013 dle předloţeného návrhu.
Usnesení č. 314/2013
1. ZM projednalo předloţený návrh zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky na
stavbu „Jiříkov – výstavba nového objektu mateřské školy v ul. Hradecká“ formou otevřeného
řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo zadat veřejnou zakázku formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na stavbu „Jiříkov –
výstavba nového objektu mateřské školy v ul. Hradecká“.
3. ZM rozhodlo, ţe pro zpracování nabídky bude zveřejněna projednána zadávací
dokumentace jako soubor dokumentů, údajů, poţadavků a technických podmínek zadavatele
vymezující předmět veřejné zakázky.
4. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zahájit veškeré činnosti
spojené se zadáním veřejné zakázky na stavbu „Jiříkov – výstavba nového objektu mateřské
školy v ul. Hradecká“ formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 315/2013
ZM projednalo dopis pana Daniela Bednáře, BD SYSTÉM, Dělnická 506/II., 471 54 Cvikov
ve věci Sdělení na nabídku převodu 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, p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o
výměře 946 m² vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1307-28/2012 a rozhodlo demolici budovy č. p.
606 (vyhořelého bytového domu) zajistit Městem Jiříkov.
Usnesení č. 316/2013
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 2. pololetí roku 2012.
Usnesení č. 317/2013
ZM bere na vědomí předloţenou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, IČO 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii
"rozvoj" na rok 2013 ve výši 14.000,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
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poplatek do Destinačního fondu na rok 2013 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit
úhradu této faktury ve výši 14.000,-Kč.
Usnesení č. 318/2013
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.

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 19. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 29. ledna 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Mgr. Josef Pokorák

……………………………..
p. Mgr. Vladimír Šamša

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: paní Mgr. Eva Lachmanová, pan Petr Wittgruber
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:05 hodin
zahájil 19. zasedání zastupitelstva města. Dva členové ZM se ze zasedání omluvili. V době
zahájení bylo přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrţeni:
předseda: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Milena Horáková
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Jindřich Jurajda, Dis.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Josef Pokorák a
pan Mgr. Vladimír Šamša, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová. Předloţený
program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 18. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se usnesení a zápis z 18. zasedání povaţují 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 záleţitosti:
- vedoucí odboru výstavby a ţivotního prostředí pan Sabo: z 18. ZM – usn. č. 286/2012,
287/2012, 288/2012, 289/2012, 290/2012 a 299/2012 – splněna,
- vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Stredák: z 18. ZM – usn. č. 291/2012
- splněno
Finanční záleţitosti:
- vedoucí ekonomického odboru paní Jitka Kosová: z 12. ZM – usn. č. 198/2012 – trvá, z
18. ZM – usn. č. 293/2012, 294/2012, 295/2012, 296/2012 a 297/2012 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 301/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V 16,30 hodin se na zasedání ZM dostavila paní Libuše Rendlová.
3. Dotazy a připomínky občanů
V rámci bezpečnosti v regionu předal pan starosta slovo zástupci vedoucího oddělení PČR
Rumburk npor. Bc. Františku Steinbachovi, který uvedl, ţe rok 2012 byl z pohledu PČR
„lepší“ jak rok 2011. Policie řešila v roce 2012 cca 700 trestních činů, v roce 2011 jich bylo
890, coţ znamená cca 50 TČ/měsíčně. V Jiříkově je 19% veškeré trestní činnosti. Dle
statistického výpočtu indexu kriminality je zatíţení města Jiříkov ve výši 34,5 na počet
obyvatel, v Rumburku činí výše 36 na počet obyvatel. Paradoxem je všeobecné vnímání
kriminality, Jiříkov ji vnímá velmi, coţ je zapříčiněno skladbou obyvatelstva a vysokou
nezaměstnaností – 21% (nejvyšší ve výběţku). Sociální kriminální činnost (krádeţ dřeva +
kovů apod.) v roce 2011 byla 148 trestních činů, v roce 2012 uţ jen 138, coţ je o 7% pokles.
Také došlo k utlumení násilné trestné činnosti, kdy v roce 2011 bylo evidováno 25 případů,
v roce 2012 jen 15, z toho byly aţ na jeden případ všechny objasněny, tedy statisticky klesla
násilná trestní činnost o 40%. PČR eviduje spousty případů neplacení alimentů – aţ 20
případů ročně. Sníţilo se i procento krádeţí, v roce 2011 evidováno 70 případů, v roce 2012
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evidováno 57 případů, tedy 19% sníţení. V roce 2012 byla navázána úzká spolupráce
s místostarostou města panem Miroslavem Horákem, coţ PČR hodnotí jako velmi přínosné.
Přínosné jsou i pondělní schůzky v Rumburku, kterých se účastí PČR, místostarosta města
Jiříkova, starosta obce Starých Křečan a starosta města Rumburk. Jelikoţ nebyla sluţebna
v Jiříkově dostatečně vytíţena, bylo rozhodnuto o jejím zrušení. Následkem bylo posílení
hlídek ve městě. Hlídka je kaţdý den ve městě po dobu 4 hodin, většinou přes den. Také se
prohloubila spolupráce s Městskou policií v Jiříkově, která předává PČR větší poznatky jak
např. MP v Rumburku. Také slouţí pravidelně ve městě psovod.
p. Pokorák - proč jsou společné hlídky? – p. Steinbach – aby se zlepšila spolupráce mezi
městem a PČR, hlídka je tím posílena na pravomocích a pomáhá to i při monitorování
prostředí
- jaká je drogová scéna? – p. Steinbach - toto téma je palčivé v rámci celé
republiky, podařilo se nám zajistit dva významné činitele, bohužel byli v rámci amnestie
prezidenta propuštěni, nejvíce nás tíží pervitin, daří se nám ale i odhalovat velkopěstírny
p. Šamša - jak je podchycená přestupková kriminalita? – p. Steinbach - i ta velmi poklesla a je
také zahrnuta do statistik
p. Dufek – je spousta přestupků, které nejsou hlášené – p. Steinbach - ano, tvz. latentní
kriminalita, která není nikde evidována
Pan starosta poděkoval panu Steinbachovi za podrobnou zprávu a za zodpovězení dotazů.
Pan starosta informoval o dnešním setkání starostů výběţku s hejtmanem Ústeckého kraje
v Rumburku. Mimo jiné se probírala drogová kriminalita, kterou z větší části tvoří vietnamská
komunita, v Německu lze zakoupit léky, které se zde přemění na drogu a ta je opět vyvezena.
p. Fodor – u domu, ve kterém bydlí pan Robert Bajza a dalším cca 35 lidí (dům nyní slouţí
jako ubytovna), je zde ustájena fenka rasy rotvailer, je ve zbídačeném stavu a pan Bajza si
pořídil dalšího psa, nechť veterinář psa vyšetří, zda je dobře ustájený, dalším problémem je
hluk v domě, několikrát jsme volali hlídku MP, kdyţ dorazí, tak je hudba ztišena, ale po
odjezdu MP ji dají opět nahlas – necháme prověřit placení poplatku za psa a dáme podnět na
veterinární stanici, víme, že policie věc ohledně hluku řeší, nelze, aby byla hlídka stále na
jednom místě
pí. Sedláčková – na náměstí nejsou přechody pro chodce, hrozí nebezpečí úrazů – v rámci
projektu rekonstrukce náměstí bylo myšleno i na přechody, náklady na rekonstrukci byly ve
výši 40 Mil. Kč, žádali jsme o dotaci, ta nám bohužel nebyla přiznána, proto využijeme
pracovníky VPP na prodloužení chodníků od mostu i s přechodem pro chodce
p. Balkovský – na silnici směrem na Filipov jezdí auta velmi rychle – zde je problém v rámci
pozemků, bez souhlasu majitelů nelze udělat chodník, majitelé měli k výstavbě námitky a tak
doufáme, že po opětovném jednání s úřadem dají souhlasné stanovisko a budou chodníky
směrem na Filipov a na ulici Rumburská udělány
p. Havlůj – můţete přečíst připomínku pana Matičky k zápisu?
p. starosta - „Dobrý den, chtěl bych připomínkovat zápis ze zastupitelstva z prosibce 2012;
slova: "K tématu proběhla delší diskuze. " v místech // 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. //
mi připadají silně zavádějící. Ta diskuze byla skoro hodinová a není z ní uvedeno prakticky
nic. Tak např. se stalo toto:
Paní Marešová: dotaz na městské kontejnery.
...
Paní Lachmanová: dotaz na kontejner na textil; Pan starosta: prověříme možnost
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...
Pan Havlůj: řekněte mně, jak je možný, že vydáváte vyhlášku, a nespočítáte si to předem?
Kdyby se občani neozvali, tak platíme 800,-. To když uděláte u soukromé firmy, tak Vás
vyhoděj. Proč si to neprověříte?
Pan starosta: vy jste nikdy pane Havlůj neudělal chybu?
Pan Havlůj: udělal, ale za chyby se platí
Pan starosta: my jsme to také řekli o té chybě, přiznali jsme se k ní, a házíme si popel na
hlavu
...
dotaz občanů (zřejmě Paní Marešová:): proč se v Jiříkově platí stejně, ať Vám vyvážej 1x za
týden, nebo 1x za 14 dní
Pan starosta: máme jiný systém, je poplatek na osobu, platí od 2002
...
Žádám o doplnění zápisu.
Děkuji
Vl.Matička“
p. starosta – dle zákona o obcích můţe podat námitku pouze člen zastupitelstva, nikoliv jiná
osoba přítomná na zastupitelstvu, více k věci řekne pan tajemník
p. tajemník – dnes bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu podání „připomínkování
zápisu zastupitelstva z prosince 2012“, kdy pan Matička ţádá o doplnění, v souladu se
zákonem o obcích § 16 odst. 2 můţe kaţdý občan podávat pod podáním připomínky nebo
podněty či návrhy, které se musí vyřídit buď neodkladně nebo do 30 či 60 dnů. V souladu se
stejným zákonem se ze zasedání zastupitelstva pořizuje dle § 95 zápis, který obsahuje dané
statě, prosincový zápis byl podepsán ověřovateli a následně i panem starostou, k zápisu
mohou podávat dle § 95 odst. 2 námitky členové zastupitelstva obce, dle zákona o obcích není
občanům toto právo přiznáno. „Na Vaši námitku pane Matička, jak byla definována, Vám
takto odpovídám“
pí. Marešová – co bude dál s vyhořelým domem č. p. 485 ve Svobodově ulici? – odpověděl
pan starosta – dům je v soukromém vlastnictví paní Faltové a pana Mika, na domě jsou
exekuce a zástavy, ráno po požáru jsme ubytovali dvě rodiny v zasedací místnosti (9 lidí), poté
jim byly dočasně přiděleny byty v č. p. 822, a to do 31. 01. 2012 bez nájemní smlouvy, ostatní
obyvatelé domu nepožadovali náhradní bydlení, přišli až druhý den, nabídli jsme jim
vybavenou místnost v č. p. 900 (bývalá spořitelna), kterou ale odmítli
Více dotazů nebylo prezentováno.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zastupitelé projednali zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkov. V případě části p.p.č. 795/7 (zahrada) v k. ú. Jiříkov rozhodli
zastupitelé o staţení z programu projednávání hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
K přípravě podkladů a GOP na prodej části p.p.č. 5405 a p.p.č. 5406 v celkové výměře cca
1.000 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova, přijali po projednání následující usnesení:
Usnesení č. 302/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané ţádosti.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) a p.p.č. 5406 (ostatní
plocha) vše v k. ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov podle
podaných ţádostí a přijalo usnesení:
Usnesení č. 303/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 835 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova jako
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. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov jako 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 pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č.
2567/2 o výměře 376 m2 a p.p.č. 2568/1 o výměře 1211 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodej pozemků
Zastupitelé projednali jako první prodej pozemkové parcely – cesty, vedoucí kolem domu
manţelů K. na základě jimi podané ţádosti. K prodeji pozemku se kladně vyjádřil i pan B..
V druhém případě se jedná o prodej pozemkové parcely na zahradu v Brněnské ulici, kdy si
pan E. podal ţádost o její koupi. Zastupitelé po projednání obou prodejů přijali následující
usnesení:
Usnesení č. 304/2013
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5967/1 (ostatní plocha) o výměře 116 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům D. a P. K., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 13.920,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 3425 (ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu K. E., 407 53 Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 48.840,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Zastupitelé projednali prodlouţení smlouvy o budoucí smlouvě na prodej pozemku na stavbu
RD pana R. T. do 31. 12. 2013. Smlouvu uzavřeli manţelé T.. Po rozvodu manţelů se pan T.
musel finančně vyrovnat s manţelkou a nedokončil stavbu ve stanoveném termínu. Stavba
RD není ještě zkolaudována. Pan T. chce letos pozemek koupit. Zastupitelstvo k věci přijalo
usnesení:
Usnesení č. 305/2013
1. ZM projednalo dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005 na prodej
pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1478 m2 a st.p.č. 2046 o
výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy do 31. 12. 2013.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 001/2005 na prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře
1478 m2 a st.p.č. 2046 o výměře 129 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení
smlouvy do 31. 12. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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e) revokace usnesení a nové projednání odkupu pozemků
Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 34/2011 z 3. zasedání ZM ze dne 11. 01. 2011 a
projednalo nové odkoupení pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., Jiříkov a
přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 306/2013
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 34/2011 ze dne 11. 01. 2011.
2. ZM rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 34/2011 ze dne 11. 01. 2011.
3. ZM projednalo odkup pozemků od firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,
IČO 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem
Wanschurou.
4. ZM rozhodlo odkoupit část stavební parcely č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 375 m2 a část pozemkové parcely č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18 m2
vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53
Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou se závazkem, ţe Město Jiříkov
vybuduje odvodnění pozemku mezi objektem EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. a
komunikací 9. května do 31. 12. 2013 a po rekonstrukci komunikace na dotčeném pozemku
bude zachován průjezd nákladních vozidel do zadní brány objektu.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení a Plán činností Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkov na rok 2013 a přijalo usnesení:
Usnesení č. 307/2013
ZM bere na vědomí usnesení 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21. 01. 2013 a zároveň schvaluje Plán činností Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova na rok 2013 dle předloţeného návrhu.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 22/2012 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 22/2012 a přijali usnesení:
Usnesení č. 308/2013
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22/2012 Města Jiříkova, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města ze dne 11. 12. 2012, č. usnesení 297/2012 z 18. zasedání
ZM, schválila rada města usnesením č.1005/2012 na 60. schůzi dne 31. 12. 2012.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) dohoda o splátkách
pí. Stoţická – jak můţe narůst takový vysoký dluh, hlídá se to? – pan starosta - hlídá, máme
podanou žalobu u soudu
pí. Rendlová – jakou má nájemce smlouvu? – pan Stredák – na dobu určitou, v případě, že
zaplatí tři nájmy, bude mít nárok na příspěvek na bydlení, u kterého pak zažádáme jakožto
město o zvláštního příjemce
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh uznávacího prohlášení pana L. M. a po
projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 309/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh uznávacího prohlášení pana L. M., Jiříkov na
úhradu dluhu na nájemném ve výši 47.419,60 Kč k 31. 12. 2012, ve splátkách ve výši 500,-Kč
měsíčně.
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2. ZM rozhodlo schválit panu L. M., Jiříkov, splátkový kalendář na úhradu dluhu na
nájemném ve výši 47.419,60 Kč k 31. 12. 2012, ve splátkách ve výši 500,-Kč měsíčně
s podmínkou ztráty výhody splátek a se splatností splátky vţdy do 28. dne v měsíci.
hlasování = 11 pro, 2 proti, 0 se zdržel
c) rozhodnutí Státního fondu životního prostředí
pí. Marešová – byla jsem na Dni otevřených dveří v Základní škole. Na I. stupni se podlahy
ve třídách přímo houpají. – odpověděl pan starosta – podlahy se dělaly v roce 1996
p. Horák ml. – chápu, ţe se budou měnit okna, proč se zatepluje střecha a zdi, půda je přitom
prázdná? – odpověděl pan Sabo – byl zpracovaný energetický audit, jsou přípustné jen tři
stupně „a, b, c“, ve škole se naměřily parametry „c“a aby se dodržely alespoň tyto, neboť
ostatní stupně jsou nevyhovující, musí se vyměnit okna, obvodové dveře, zateplit fasády a
stropy nad třetím podlažím, vlastně podlaha půdy, aby teplo neunikalo
p. starosta – je to v rámci podmínek dotačního titulu, opravu střechy jsem zadal panu řediteli
ZŠ, aby zajistil cenovou nabídku na opravu nebo výměnu střechy, aby po ukončení fasády do
budovy nezatékalo, čekám na jeho návrh
Zastupitelé vzali na vědomí a projednali Rozhodnutí Státního fondu ţivotního prostředí o
poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Ţivotního
prostředí a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 310/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozhodnutí SFŢP o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu v rámci OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení
obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov
a č.p. 740, ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí SFŢP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci
OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč,
jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na
objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740, ul. Moskevská v
k. ú. Jiříkov.
b) schválit podmínky Rozhodnutí SFŢP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“, ve výši
447.685,-Kč, jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a
střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740, ul.
Moskevská v k. ú. Jiříkov.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 447.685,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
programu OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“, jehoţ cílem
je provedení výměny výplně otvorů, zateplení obvodového zdiva a střechy na objektech
vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov a č.p. 740, ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov.
d) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu v rámci programu OPŢP ,,ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti“, ve výši 447.685,-Kč, jehoţ cílem je provedení výměny výplně otvorů, zateplení
obvodového zdiva a střechy na objektech vedených pod č.p. 680, ul. Filipovská v k. ú. Jiříkov
a č.p. 740, ul. Moskevská v k. ú. Jiříkov, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 a
2014.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) podání žádosti o dotaci na projekt ,,Autobusový záliv - Filipovská“
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí moţnost podání ţádosti na dotaci v rámci opatření IV.
1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje
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Místní akční skupina Šluknovsko v rámci vybudování autobusového zálivu ve Filipově u
bývalého kina. Po projednání přijalo zastupitelstvo usnesení:
Usnesení č. 311/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Autobusový záliv - Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko, jehoţ
předpokládané celkové náklady činí 286.472,-Kč bez DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání ţádosti na projekt ,,Autobusový záliv - Filipovská“ v rámci opatření IV.
1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní
akční skupina Šluknovsko.
b) schválit, ţe náklady na rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci opatření IV.
1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní
akční skupina Šluknovsko, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 19. a 20. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru a po projednání
provedené kontroly autoprovozu a knihy jízd u SDH Jiříkov přijali usnesení:
Usnesení č. 312/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 10. 12. 2012.
2. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu autoprovozu a knihy jízd u jednotky SDH
Jiříkov a ukládá zastupujícímu veliteli JSDH Jiříkov odstranit zjištěné závady do 31. ledna
2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov včetně Plánu činnosti Kontrolního výboru na rok 2013 a po
projednání přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 313/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 14. 01. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova na rok 2013 dle předloţeného návrhu.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) návrh zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky
Zastupitelé města vzali na vědomí předloţený návrh zadávací dokumentace na zadání veřejné
zakázky formou otevřeného řízení ohledně stavby „Jiříkov – výstavba nového objektu
mateřské školy v ul. Hradecká“ a po projednání přijali následující usnesení:
Usnesení č. 314/2013
1. ZM projednalo předloţený návrh zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky na
stavbu „Jiříkov – výstavba nového objektu mateřské školy v ul. Hradecká“ formou otevřeného
řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo zadat veřejnou zakázku formou otevřeného řízení podle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na stavbu „Jiříkov –
výstavba nového objektu mateřské školy v ul. Hradecká“.
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3. ZM rozhodlo, ţe pro zpracování nabídky bude zveřejněna projednaná zadávací
dokumentace jako soubor dokumentů, údajů, poţadavků a technických podmínek zadavatele
vymezující předmět veřejné zakázky.
4. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zahájit veškeré činnosti
spojené se zadáním veřejné zakázky na stavbu „Jiříkov – výstavba nového objektu mateřské
školy v ul. Hradecká“ formou otevřeného řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) dopis pana Daniela Bednáře, Cvikov
Zastupitelé projednali dopis pana Daniela Bednáře, Cvikov ve věci sdělení k nabídce převodu
budovy č. p. 606 a po projednání přijali k věci následující usnesení:
Usnesení č. 315/2013
ZM projednalo dopis pana Daniela Bednáře, BD SYSTÉM, Dělnická 506/II., 471 54 Cvikov
ve věci Sdělení na nabídku převodu 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, p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o
výměře 946 m² vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1307-28/2012 a rozhodlo demolici budovy
č. p. 606 (vyhořelého bytového domu) zajistit Městem Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 2. pololetí roku 2012
V rámci plnění úkolů neuvolněného místostarosty za II. pololetí roku 2012 vzalo
zastupitelstvo na vědomí informaci starosty města a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 316/2013
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 2. pololetí roku 2012.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) faktura na úhradu poplatku do Destinačního fondu
Zastupitelé vzali na vědomí předloţenou fakturu Českého Švýcarska na úhradu poplatku do
Destinačního fondu v kategorii „rozvoj“ na rok 2013 ve výši 14.000,-Kč a po projednání
přijali k věci následující usnesení:
Usnesení č. 317/2013
ZM bere na vědomí předloţenou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, IČO 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii
"rozvoj" na rok 2013 ve výši 14.000,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
poplatek do Destinačního fondu na rok 2013 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit
úhradu této faktury ve výši 14.000,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) informace o činnosti rady města
Starosta města předloţil zastupitelům města informaci o činnosti rady města za období od
posledního zasedání zastupitelstva města, zastupitelé ji vzali na vědomí a po projednání přijali
usnesení:
Usnesení č. 318/2013
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta informoval o ukončení ordinace praktického lékaře MUDr. Elišky Lacinové.
Z těchto důvodů proběhlo v kanceláři starosty jednání s MUDr. Pečeným, jehoţ vyjádření
bylo zveřejněno na webových stránkách města a bude i otištěno v Jiříkovských novinách. Od
1. února 2013 bude MUDr. Lacinová ordinovat pouze dva dny v týdnu, a to ve středu a
v pátek. Zbylé dny jsou v řešení s Luţickou nemocnicí. MUDr. Pečený si zařídil ordinaci ve
Varnsdorfu, kde bude od 1. března. Pokud mu bude zkrácen úvazek VZP, je ochoten dvakrát
v týdnu dojíţdět do ordinace v Jiříkově, která by ale nebyla v prostorách zdravotního
střediska, místo by poté upřesnil.
Dne 26. února se koná valná hromada Destinačního fondu v Krásné Lípě, do kterého
v loňském roce Město Jiříkov vstoupilo. Pan Pokorák se účastní konzultací a spolupracuje
s nimi.
p. Pokorák – svým způsobem prezentují naše město, kamkoliv jedou (nyní byli v Brně). V
březnu bude vypracovaná prezentace formou broţury včetně kontaktů, s pí Flégrovou jim
dodáváme materiály, broţury budou dávány zdarma k distribuci jakoţto propagační materiál.
Dále pan starosta informoval o získání certifikátu pro Město Jiříkov v rámci „Vzdělaný
zastupitel“, který bude městu předán 04. 03. 2013 na krajském setkání Svazu měst a obcí
v rámci Ústeckého kraje.
Jak jiţ zmíněno, dnes dopoledne proběhlo jednání s hejtmanem Ústeckého kraje panem
Oldřichem Bubeníčkem v Rumburku. Pan hejtman mluvil mimo jiné i o veřejné sluţbě. Tu
nyní nahradí krátkodobá veřejně prospěšná práce s úvazkem pravděpodobně 20 hodin týdně
se mzdou za odpracované hodiny (např. 4 x 20 hod. = 80 hod. /měsíc => 4. 000,-Kč). Mzda
pak bude městskému úřadu refundována Úřadem práce.
Více dotazů nebylo prezentováno.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 19. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18:20 hodin.
V Jiříkově dne 31. ledna 2013
Zapsala: Martina Fodorová
Schválil starosta města pan Michal Maják

…………………………….

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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