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 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 26. března 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 a směny pozemků
b) záměry prodeje a směny pozemků
c) prodeje pozemků
d) dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků
5.
Usnesení z 20. a 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6.
Rozpočet Města Jiříkova na rok 2013
7.
Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2013
8.
Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
b) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta
republiky 2013
c) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
d) svaz měst a obcí - faktura na úhradu členského příspěvku v roce 2013
e) dobrovolný svazek obcí SEVER - účtovací dopis na úhradu členského příspěvku v
roce 2013
f) roční závěrka a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2012
g) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2012
h) převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
9.
Usnesení z 21. a 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10.
Různé
a) informace o činnosti rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva
města
11.
Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12.
Závěr
=================================================================
Usnesení č. 319/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 320/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny
pozemků dle podané ţádosti.

2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny
pozemků a to st.p.č. 1753 a části p.p.č. 2476/4 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova
za p.p.č. 6218/3 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví P. Š., Jiříkov.
Usnesení č. 321/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části st.p.č. 191 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/10 (zahrada)
o výměře 110 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1333-75/2012 jako zahradu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) části p.p.č. 1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 131240/2012 jako zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr směny pozemků a to p.p.č. 3308/1 (trvalý travní porost) o
výměře 3119 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M., Rumburk za část p.p.č. 3418/1
(trvalý travní porost) o výměře 606 m2, p.p.č. 3418/2 (zahrada) o výměře 183 m2, p.p.č. 3704
(trvalý travní porost) o výměře 798 m2, p.p.č. 3770/1 (zahrada) o výměře 258 m2, p.p.č. 5966
(ostatní plocha) o výměře 157 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova.
Usnesení č. 322/2013
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky 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, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům S. a V. Z., Duchcov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.480,-Kč.
b) p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 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 M. a K. P., Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 3.840,-Kč.
c) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost) o výměře 791 m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o
výměře 28 m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212 m2 vše v k. ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1302-17/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní I. K., Jiříkov, na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem
128.400,-Kč.
Usnesení č. 323/2013
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 schválit 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. 324/2013
1. ZM bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 25. 02. 2013.
2. ZM rozhodlo pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení paní Ity
Burianové, pana Mgr. Vladimíra Šamši a pana Jiřího Masopusta pro výkon následné kontroly
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pouţití příspěvku ve výši 150.000,-Kč poskytnutého v roce 2012 TJ Spartak Jiříkov s
provedením kontroly do 13. 04. 2013.
3. ZM bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 18. 03. 2013.
Usnesení č. 325/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2013, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje
ve výši 45.301.960,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje
ve výši 46.069.960,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje ve
výši 54.762.960,-Kč, financování ve výši + 5.505.000,-Kč.
2. ZM bere na vědomí a projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2013 podané
panem V. H., Jiříkov, dne 25. 3. 2013. ZM rozhodlo návrh rozpočtu na rok 2013 ponechat
v předkládané verzi a o předloţené připomínky jej neměnit.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2013 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 49.257.960,-Kč, ve výdajové části ve
výši 54.762.960,-Kč, financování ve výši + 5.505.000,-Kč dle předloţeného návrhu
uvedeného v bodě 1, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 dle předloţeného návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2013 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 19. 12. 2013 na účet zřizovatele pro níţe uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální sluţby Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níţe uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2013 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 900.000,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.093.000,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 387.000,-Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální sluţby Jiříkov,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,-Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vţdy 1/12, a to nejpozději do 9. dne v
měsíci.
8. ZM rozhodlo uloţit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření
roku 2013 ve výši 0,-Kč.
9. ZM bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do
sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2013 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 „Reţim
fondů Města Jiříkova“ a rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků
do tohoto fondu v roce 2013 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je nárůst počtu zaměstnanců na
veřejně prospěšné práce.
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10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2013 dle předloţeného
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2013 dle předloţeného
návrhu.
12. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců
na rok 2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na
rok 2013 dle předloţeného návrhu.
13. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 8.437.061,75 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800 na financování
výdajů rozpočtu roku 2013, převod ve výši 4.437.061,75 Kč provést v dubnu 2013 a zbývající
část ve výši 4.000.000,-Kč převést v červenci 2013.
14. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 200.000,-Kč z fondu pro výstavu
domova důchodců, č. ú. 40037/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800
na úhradu projektové dokumentace na výstavbu domova důchodců v roce 2013, převod
jednorázově provést v dubnu 2013.
15. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené převody provést.
16. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2013 pro
TJ Spartak Jiříkov na rok 2013 na provozní výdaje. ZM rozhodlo poskytnout provozní
příspěvek na údrţbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií TJ Spartak Jiříkov na rok 2013 ve
výši 150.000,-Kč a provozní příspěvek na opravu toalet ve výši 118.000,-Kč, celkem tedy
268.000,-Kč pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2013, zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí
příspěvku č. 01/2013.
Usnesení č. 326/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2013 ve
výnosech i nákladech ve výši 5.934.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2013 ve výnosech i
nákladech ve výši 14.761.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje. ZM rozhodlo povolit
příspěvkové organizaci pouţití rezervního fondu na dofinancování provozních nákladů dle
schváleného provozního rozpočtu.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2013 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.146.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2013 ve výnosech i nákladech ve
výši 31.627.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje (příspěvková organizace poţádala o
dotaci na provoz MPSV ve výši 9.278.000,-Kč).
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2013 níţe uvedeným
příspěvkovým organizacím Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
62.076,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 58.468,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 11.149,-Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální sluţby Jiříkov ve výši 169.009,-Kč.
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Usnesení č. 327/2013
ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení dotace v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2013 ve výši 694.300,-Kč (výkon státní správy v
působnosti obcí). Zároveň ZM rozhodlo, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 328/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky 2013 ve výši 84.000,-Kč a
rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, ţe náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 329/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2013 v celkové výši 150.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 50.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 330/2013
ZM bere na vědomí předloţenou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského
příspěvku na rok 2013 ve výši 12.149,60 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
členský příspěvek na rok 2013 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu této
faktury ve výši 12.149,60 Kč.
Usnesení č. 331/2013
ZM bere na vědomí předloţený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2013 ve výši 19.280,-Kč a rozhodlo
schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek na rok 2013 a zároveň ukládá
tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.280,-Kč.
Usnesení č. 332/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2012,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2012, příjmy ve výši 47.244.353,50
Kč, výdaje ve výši 40.226.313,31 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 7.018.040,19 Kč, výnosy
ve výši 43.848.104,78 Kč, náklady ve výši 42.560.837,87 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 2.786.176,91 Kč, daň z příjmu 1.498.910,-Kč,
výsledek hospodaření běţného účetního období 1.287.266,91 Kč.
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2012 ve výši 10.274.071,60 Kč.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012, tzn.
účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2012,
b) výsledek hospodaření běţného účetního období roku 2012 Města Jiříkova ve výši
1.287.266,91 Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2012
a toto vyúčtování sociálního fondu schvaluje.

5

4. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2012 a
toto vyúčtování fondu rezerv schvaluje.
5. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu pro výstavbu domova
důchodců k 31. 12. 2012 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců schvaluje.
6. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2012 ve výši
24.602.521,-Kč.
7. ZM bere na vědomí dluhovou sluţbu Města Jiříkova k 31. 12. 2012 ve výši 9,4 %.
Usnesení č. 333/2013
1. ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níţe uvedených dotací a příspěvků roku 2012:
Výše dotace
(příspěvku)
a) Výkon státní správy
b) Příspěvek na školství
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady
f) Dotace pro školu - Škola pro ţivot
g) Obnova sochy Ţehnajícího Krista
h) Obnova sochy Jana Křtitele
i) Pomocný analytický přehled
j) Zelená úsporám
k) Bezbariérové úpravy budovy MěÚ

Celkem

790.300,-Kč
571.000,-Kč
1.382.097,-Kč
75.000,-Kč
174.402,-Kč
649.733,20 Kč
125.000,-Kč
62.244,-Kč
70.000,-Kč
4.477.600,-Kč
1.636.016,-Kč

10.013.392,20 Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
3.580,10 Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

3.580,10 Kč

a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2012 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpané dotace roku 2012 ve výši 3.580,10 Kč.
Usnesení č. 334/2013
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 277.695,50 Kč do fondu pro
výstavbu domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové
organizace Domov důchodců Filipov v roce 2012 dle schválených závazných ukazatelů
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu pro výstavbu domova důchodců do 05. 04. 2013.
Usnesení č. 335/2013
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 18. 02. 2013.
Usnesení č. 336/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 11. 03. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje provedenou kontrolu plnění usnesení č. 303/2013 a
č. 305/2013 ZM z 19. zasedání ze dne 29. 01. 2013 - záměry prodeje pozemků a záměr uzavřít
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě byl zveřejněn.
3. ZM projednalo a schvaluje provedenou kontrolou plnění usnesení č. 1031/2013 a
č. 1032/2013 RM z 62. schůze ze dne 04. 02. 2013 a usnesení č. 1062/2013 RM z 63. schůze
ze dne 18.02.2013 - rozhodnutí o přidělení bytů za předpokladu sloţení kauce ve výši
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tříměsíčního nájmu v návaznosti na § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů. Usnesení Rady města Jiříkova jsou splněna.
Usnesení č. 337/2013
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 20. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 26. března 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
pí Libuše Rendlová

……………………………..
pí Naděžda Stožická

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

Omluveni: pan Václav Jirkovský
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 20. zasedání zastupitelstva města. Jeden člen ZM se ze zasedání omluvil a jeden
nahlásil pozdější příchod. 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 navrţeni:
předseda: pan Petr Dufek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Eva Lachmanová
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Miroslav Horák
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byly, dle jednacího řádu ZM, určeny: paní Libuše Rendlová a
paní Naděţda Stoţická, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová. Předloţený
program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 19. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se usnesení a zápis z 19. 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 19. ZM – usn. č. 302/2013, usn.
č. 303/2013, usn. č. 304/2013, usn. č. 305/2013, usn. č. 306/2013 a usn. č. 314/2013 – splněna
- vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Stredák: z 19. ZM – usn. č. 309/2013,
usn. č. 310/2013, usn. č. 311/2013 - splněna
Finanční záleţitosti:
- vedoucí ekonomického odboru paní Jitka Kosová: z 12. ZM – usn. č. 198/2012 – trvá, z
19. ZM – usn. č. 307/2013, usn. č. 308/2012 a usn. č. 317/2012 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 319/2013
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
p. Matička – na městském úřadě se mimo projekt udělala dlaţba za 300.000,-Kč, coţ
odpovídá cca 1.000,-Kč/m2, je to pravda? – odpověděl pan starosta – ano, ale cena je
220.000,-Kč, tuto cenu odsouhlasila rada města a skládá se z materiálu a práce, neboť
v rámci projektu nám byly schváleny jen části dlažeb u bezbariérového vstupu a tak jsme ji
chtěli ujednotit na obou podlažích, smlouva je k dispozici u tajemníka městského úřadu
p. Kolompár – na úřad byl přibrán nový zaměstnanec či náhrada za zaměstnance na stavební
úsek – odpověděl pan starosta – ano, za pí Fojtovou, která je v současnosti na mateřské
dovolené, byla na dobu její nepřítomnosti přijata pí Martina Dopitová, Dis., a na základě
veřejné výzvy na obsazení investičního pracovníka byl přijat na odbor výstavby a životního
prostředí pan Michal Heřmánek
- jak to ale fungovalo předtím? Je takový nárůst investičních akcí, ţe jste přijali
dalšího zaměstnance, nelze funkce kumulovat? V Rumburku tolik zaměstnanců nemají, pokud
vím tak dva včetně vedoucího, v porovnání Jiříkova a Rumburku – odpověděl pan starosta –
nelze porovnávat města, každé zodpovídá samo za chod samosprávy, doposud nebylo až tolik
investičních akcí v rámci Jiříkova, pokud byly, byla dohoda s panem Sabem, který kontrolu
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prováděl pan tajemník, pan Stredák anebo i RM, nyní nás čeká např. zateplení Základní školy,
mostky, nová budova Mateřské školy, pan Sabo je vedoucí odboru a zodpovídá za jeho chod a
nelze, aby byl i u těchto akcí, pan Heřmánek bude mít v náplni práce i jiná zaměření
p. Havlůj – „četl jsem si „zápis“ z poslední rady města a já vám říkám, ţe stavbu nové budovy
školy letos nezahájíte, protoţe do půl roku neuděláte administrativu, která je potřebná, daly se
jiţ velké finance na opravu Mateřské školy, kdyby jste daly ty finance do údrţby, tak by jste
nemuseli stavět novou, porodnost Jiříkova dle statistiky klesla z roku 2009 na rok 2012 na
polovinu a škola se tak nenaplní, a projekt na školu bude drahý, který plánujete, akorát město
zadluţíte ve výši rozpočtu města na rok cca 56 Mil. Kč (10 Mil. Kč – úvěr, 26 Mil. Kč –
zástava a 20 Mil. Kč – úvěr na školu), nemyslíte, ţe je to trochu moc, ţe dalšímu vedení
necháte takovéto dluhy? Smlouva na dlaţby je taky vysoká, k projektu, je to bezbariérový
přístup, autorský dozor toto mohl udělat a projekt jak se zrealizoval je špatně, řeknu vám jak,
kdyţ přijde vozíčkář dolů, řekněte mi, jak se dostane přes dva schody?“ – odpověděl pan
starosta – musím se usmát, vy jste neviděl projekt, neboť u výtahu jsou dveře na stavební
odbor a pokladnu
p. Havlůj – „aha, to jsem neviděl, cena za dlaţby je vysoká, to má pan Matička pravdu, ještě
poznámka k výtahu, smlouvu o dílo jste dali na internet, podklad jsem si „vytáhl“ a zařizovací
předměty, které jsou ve smlouvě o dílo, jsem nechal posoudit firmou Horák, cena ve vodařině
je nataţená jen na vodě o cca 20.000,-Kč a to nejsou poloţky za práci, rozpočet je nataţený“ –
odpověděl pan starosta – cena byla stanovena jako celek v rámci výběrového řízení
p. Havlůj – „ještě se zeptám jen tak, na posledním zasedání rady jste odsouhlasili 209.000,-Kč
na nákup auta pro Domov důchodců, proč, kdo to zaplatí, z jakých peněz?“ – odpověděl pan
starosta – toto se samozřejmě hradí z jejich rozpočtu, k tomuto se používá investiční fond,
který mají zřízený a rada města jim musí povolit použití investičního fondu, tyto záležitosti se
řeší jinak než u soukromých firem
p. Havlůj – „ještě jeden dotaz, kdyţ jste zaplatili 1.055.000,-Kč za projektovou dokumentaci
nového domova důchodců na bývalém hřbitově, bude se realizovat, nebo jste ten milión
vyhodili z okna?“ – odpověděl pan starosta – v roce 2004 či 2005, nevím teď přesně,
zastupitelé rozhodli o projektech na domov důchodců a na základní školu, už tenkrát bylo
upozorňováno na to, že akce za 150 – 170 Mil. Kč, pokavaď nebudou hrazeny z dotačních
titulů, si město nemůže dovolit, ale i přesto chtěli zastupitelé tyto projekty udělat, ty projekty
jsou připravené a kdykoliv se vyhlásí dotační titul, my jsme připraveni a můžeme se přihlásit,
tak jako jsme se přihlásili v rámci části zateplení a výměny oken základní školy
p. Havlůj – „tohle jste měli uţ v projektu základní školy, dnes na to dáváte další peníze“ –
odpověděl pan starosta – dáváme na to peníze, protože administrace dotačního titulu je tak
obtížná a obsáhlá, že by ji nezvládl nikdo z nás na úřadě, pokavaď by se nevěnoval
konkrétním záležitostem v rámci dotačních titulů, absolvoval jsem i školení a řekl jsem, že
administraci město nemůže zabezpečit, protože by hrozilo následné vrácení dotace
p. Havlůj – „no dobře, ale ty ceny k těm dotacím, vybrali jste jakou firmu?“ - odpověděl pan
starosta – vždy na základě výběrového řízení, zde firmu BKN Vysoké Mýto, oni nám
zpracovali žádost, vypracovali energetický audit, a z projektu museli „vytáhnout“ část, která
se týkala oken a zateplení půdních prostorů
p. Havlůj – „a ještě jeden poslední dotaz k vaší mateřské školce na Filipovské, v radě jste
odsouhlasili zateplení střechy, já bych chtěl jenom vědět, kdo tu firmu doporučil, kdo ji vybral
a zda jste poptali i další firmy, já jsem si tuhle firmu prověřil, je to s.r.o., která nemá moc
peněz, v Jablonci existuje firma, která toto vyrábí a aplikuje a vše udělá o 20 – 25% levněji,
vše vám doloţím, to není ţádný problém“ – odpověděl pan starosta – toto tvrdíte vy, firma se
nám ozvala, pozval jsem ji na radu města, rada města si ji vyslechla, zástupce připravil tři
varianty řešení a rada města vybrala třetí variantu, kde při zateplení se bude zateplovat
290 m2

10

p. Havlůj – „proč se to neudělalo, kdyţ se do školky sypalo těch 8 Mil. Kč, to nikdo nevěděl?
Další úpravy jste loni udělali za 170 tis. Kč.“ - odpověděl pan starosta – bohužel jsme o tom
nevěděli a loňské úpravy si vyžádala hygiena
p. Havlůj – „oklepání omítek si ţádná hygiena nevyţádala, to bylo navíc“ – odpověděl pan
starosta – to nebylo jenom oklepání omítek, byla tam provedena izolace, a neboť se vlhkost
stále projevovala, bylo nám doporučeno otlouct omítky do výšky 1,2 m a udělat novou sanační
omítku, ale to nestálo 170 tis. Kč
p. Havlůj – „proč jste toto nereklamovali u firmy, která vám to dělala?“ – odpověděl pan
starosta – ta firma udělala ještě několik vrtů a ukázala nám, že cihly nad tou mokrou izolací
byly suché, a že je to v omítce
p. Havlůj – „a pak mám ještě poslední dotaz, proč není jako v jiných městech plán kulturních
akcí, dříve to bylo a dělalo se to, teď není nic“ – odpověděl pan starosta – víte pane Havlůj,
předcházející zastupitelé nesouhlasili s akcemi, které se konaly v rámci činnosti města, ty akce
se zrušily
p. Sedláček – chtěl bych se zeptat na vodovod ve Filipově, je tam spousta lidí, kteří jsou na
hraně, ţe nemají vodu, jakým způsobem se to bude řešit dál, zda je připravený nějaký projekt
a to samé se týká kanalizace, po Filipově jsou staré rozvody dešťové kanalizace, a proč se při
výkopových pracích toto neřešilo? Jak pak máme vodu zlikvidovat na pozemcích? –
odpověděl pan Sabo – v roce 1999 se dokončila splašková kanalizace zakončením čističkou
splaškových vod, na tuto čističku nelze svést dešťovou vodu a místní kanalizace, která tam
byla v minulosti byla vedená de facto jako splašková a dneska slouží jako dešťová, je to
zbytková kanalizace, což firma neřešila a nebylo to ani v plánu, dešťová kanalizace je někam
zaústěná do potůčků a příkopů, voda se vlastně ztrácí, když bychom dělali novou dešťovou
kanalizaci, tak to bude stát spousty peněz a přednostnější je spíše vodovod, ale to je částka
86 Mil. Kč z roku 2007, dodnes jsme nesehnali žádný dotační titul, který by městu poskytnul
finanční prostředky, problémy byly i s kanalizací II. a IV. etapa, kterou jsme chtěli realizovat i
s vodovodem, ale nepodařilo se nám tyto prostředky získat, půlku cca 100 Mil. Kč by muselo
město zafinancovat samo, proto jsme k tomu nepřistoupili a chceme věc řešit jako celek, ale
stát na to peníze neposkytnul, takže ano máme na vodovod připravenou dokumentaci, máme
připravené stavební povolení, které každé dva roky prodlužujeme, vodovod se musí vést od
základní školy, kdy hlavní páteřní větev vede až do Filipova a pak jsou tam ty ostatní větve,
které se budou do ostatních ulic rozvádět, není to levná záležitost, udělal se plynovod, je
splašková kanalizace
p. starosta – přívod vody jsme řešili i se sousedním německým městem EbersbachNeugersdorf, ale naše legislativa to nedovoluje, při přípravě tohoto projektu byl rozdíl mezi
korunou a markou a tak naše strana na to nechtěla přistoupit, ačkoliv by to byla nejjednodušší
a nejkratší varianta, projekt máme a pokud budete někdo vědět kam se přihlásit o dotaci, tak
nám řekněte, neboť bychom toto rádi uskutečnili
p. Nagy – mám problém několikrát ročně s kanálem (při tání sněhu či bouřkách), který je
sveden na můj pozemek, je to jediný kanál do kterého stéká celé hřiště a pole, kaţdý rok musí
zasahovat i hasiči s odčerpáním, voda byla i v mé dílně, průměr trubek neodpovídá a do
potoka, do kterého to stéká malým průměrem trubky a při velké vodě z kanálu stříká voda, je
potřeba najít nějaké řešení – děkujeme za podnět, necháme prověřit úředníky
p. Antoš – kdyţ uţ se mluví o Filipově, dělala se tam splašková kanalizace, začala se před tak
15 lety, zatím není dodělaná, jedná se o přípojky a to způsobuje to, ţe ti, kteří jsou napojeni
na vstupní, si musí dvakrát ročně dělat rozbory vody, v roce 2004 byl vydán vodní zákon a ten
stanovil, ţe do roku 2008 musí mít kaţdý občan povolení na odpouštění odpadních vod, ať je
do kanalizace, povrchových vod nebo do podzemních vod, prosím město, aby v tomto udělalo
dokončení přípojek, je vydán zákon a město jej nedodrţuje, město má přeci pravomoc
k hlídání jeho dodrţování – odpověděl pan starosta - zákon se dodržuje, je to jen na lidech,
přípojka je věcí každého vlastníka pozemku či nemovitosti
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p. Antoš – „nemluvím o přípojce, mluvím o tom, jestli má ten občan povolení k vypouštění
těch odpadních vod a to můţete jako město zajistit a přinutit lidi k dodrţování zákona“ –
odpověděl pan starosta – ano, to samozřejmě
p. Antoš – pak bych měl dotaz nato, ţe je chvályhodné, ţe se mýtí tráva, ale proč se seká na
soukromých pozemcích a na městských ne, jedná se třeba o pozemky naproti kostelu, které
jsou soukromé, ale kaţdý rok se sekají, na pozemku proti mně je nesekaný pozemek a je tam
studna, která je osázená kameny okolo a hrozí tam nebezpečí pádu do ní či jiného úrazu, pak
co s plechovým kontejnerem u bývalé JAWY u zadního výjezdu, co bude s ním, je plný
odpadků – odpověděl pan Stredák – ke kanalizacím, spolupracuji s panem Mládkem z firmy
SČVAK a ten říkal, že průběžně tyto průtoky kontrolují a pokud občané nemají smlouvu na
vypouštění odpadních vod, tak předávají podklady životnímu prostředí do Rumburku a ti jsou
kompetentní k zahájení správního řízení
p. Sedláček – to je ale u těch co jsou napojeni na černo, ale co s těmi stávajícími, co jsou
napojeni 30 – 40 let, u těch se nic neděje? – odpověděl pan Stredák – říkal, že to bude
postupně prověřovat, tím, že tam jsou udělané ty přípojky, tak bude prověřovat, zda jsou lidi
v jejich databázi uvedeni a pokud nejsou připojeni, tak je bude řešit
p. Antoš – vím, ţe od kanalizací chodili formou zazvonění, zeptání se „jste připojeni, nejste“ a
odchod, moc rychlé řešení bez jakéhokoliv zjišťování, zda jsou napojeni či nikoliv
p. Sabo – nevím co k tomu říct, protoţe samozřejmě povolení k vypouštění odpadních vod
povoluje ţivotní prostředí v Rumburku, my bychom museli zmapovat, kdo je napojený do
kanalizace a uţívá SČVAK, coţ by musel říct pan Mládek, a ty objekty, které nejsou, musíme
nejdříve upozornit na povinnost připojení a v případě, ţe by to neudělali, tak bychom je
museli nahlásit na ţivotní prostředí, ale město nemůţe nikoho donutit ze zákona, aby se
napojili, nemáme na to v rámci zákona ţádné prostředky
p. starosta – uděláme místní šetření v rámci města a dáme podnět na ţivotní prostředí do
Rumburku, které je k tomu kompetentní a je nám nadřízené a ohledně sekání pozemků si
myslím a mám za to, ţe pí Havlová mapuje jenom naše pozemky, naproti kostelu máme také
pozemek
p. Antoš – také tam má pozemky pan Bártl a vy je sekáte – odpověděl pan starosta- nevím,
necháme prověřit a děkuji za podnět, neboť jsem řekl, že nesekáme soukromé pozemky, máme
svých dostatek
pí Stoţická – propadá se cesta, na coţ jsem upozorňovala jiţ na městě a propadání je čím dál
větší, s Vietnamcem se nelze spojit, nezvedá telefony, co s tím, jezdí a chodí tam spousty lidí,
vozí mi tamtudy zboţí – odpověděl pan Sabo – Vietnamec byl u nás dnes na jednání a pak se
měl jít s pí Havlovou podívat a zajít i za vámi
p. starosta – tam bude asi problém, ptal jsem se ho, zda by vám cestu neodprodal, s čímţ on
nesouhlasí, povolí pouze uţívání, bavili jsme se také co s tou budovou, ţe hrozí spadnutí štítů,
on je údajně strhne dovnitř, ptal jsem se ho, zda by městu budovu neodprodal za 1,-Kč, to
vůbec neexistuje, budova je akorát na zbourání, má spočítáno, ţe jedna cihla stojí 3,-Kč a
chce dům prodat kolegovi za 400.000,-Kč
p. Sabo – také mluvil, ţe pozemek má hodnotu 1,5 Mil. Kč, tak nevíme, zda chce prodat jen
budovu či komplet, také se soudí s pojišťovnou, ţe mu dala málo peněz, dala mu 2 Mil. Kč,
on chce víc, a kdyby mu je dala, tak by budovu opravil, dle mého je dům neopravitelný, tvrdí,
ţe za 8 Mil. Kč by ji opravil
p. Kolompár – vracím se k výpočtu poplatku za komunální odpad, nebyl jsem na třech
zasedáních, zajímá mě jedna věc, který referent či osoba jej vypočítal a byl nějak finančně
potrestán, celé zastupitelstvo si cifru ani nezkontrolovalo – odpověděl pan starosta – byly
špatně spočítané podklady městem, jméno vám nemohu říct a ani vám to nepřísluší, je to
interní věcí města, zastupitelé věc projednali a rozhodli, jak rozhodli a je vinno město i včetně
zastupitelů, usnesení se revokovalo, já jsem se omluvil občanům a schválila se nová výše
poplatku a obecně závazná vyhláška, včetně opatření, aby se toto již neopakovalo
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p. Šamša – jsme lidi omylní, stalo se a můţou se stát i horší věci, nestala se katastrofa a vše se
uvedlo na správnou míru a hledat stále viníky není účelné, vše bylo i v novinách
p. starosta – mám takový pocit, ţe my tady nechceme rozvíjet a budovat město, koukáme a
hledáme příčinu, jak to město nerozvíjet, mně to tak připadá a mluvím ke všem
p. Havlůj – „to neříkáte pravdu, jsem pro, ať se to udělá, ať se to udělá za rozumné ceny od
rozumných dodavatelů, já nechci školku za 22 Mil. Kč“
p. Sabo – my také ne
p. Havlůj – „a za kolik ji teda postavíte, kdyţ ji zbouráte? Pod 22 Mil. Kč se nedostanete!“
p. starosta – „pane Havlůj, vy jste nám sliboval, ţe školku postavíte za 8 Mil. Kč“
p. Havlůj – „já jsem vám dal, pane starosto, jasný dopis o projektu, který se zrealizoval
v Děčíně, vše je tam udělané, akorát to, ţe je to 10 dětí míň, jenţe kdyţ Vy si zamanete s vaší
paní, ţe to bude stát tam, tak přes to nejede vlak“
p. starosta – „pane Havlůj, já bych se zamyslel sám nad sebou“
p. Havlůj – „vy se zamyslete, jsou tady jiné varianty“
p. starosta – „takţe já to dělám špatně“
p. Havlůj – „no já si myslím, ţe to dobře neděláte“
p. starosta – „takţe nechám hlasovat o tom, jestli mám dělat starostu dále či nikoliv“
p. Havlůj – „klidně“
Poté pan starosta vyhlásil přestávku.
V 17,20 hod. se dostavila na zasedání zastupitelstva pí Mgr. Renáta Hegnerová.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků
Zastupitelé projednali přípravu podkladů a GOP ke směně nemovitostí mezi Městem Jiříkov a
panem Š. Stavba je jiţ zapsána v Katastru nemovitostí a rada města doporučila schválení
zadání zpracování podkladů. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 320/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny
pozemků dle podané ţádosti.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a směny
pozemků a to st.p.č. 1753 a části p.p.č. 2476/4 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova
za p.p.č. 6218/3 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví P. Š., Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměry prodeje a směny pozemků
Zastupitelstvo projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov. Po
projednání a po přihlédnutí k doporučujícímu stanovisku komise Výstavby a ţivotního
prostředí a Finančního výboru, k věci přijalo usnesení:
Usnesení č. 321/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části st.p.č. 191 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/10 (zahrada)
o výměře 110 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1333-75/2012 jako zahradu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) části p.p.č. 1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 131240/2012 jako zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr směny pozemků a to p.p.č. 3308/1 (trvalý travní porost) o
výměře 3119 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M., Rumburk za část p.p.č. 3418/1
(trvalý travní porost) o výměře 606 m2, p.p.č. 3418/2 (zahrada) o výměře 183 m2, p.p.č. 3704
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(trvalý travní porost) o výměře 798 m2, p.p.č. 3770/1 (zahrada) o výměře 258 m2, p.p.č. 5966
(ostatní plocha) o výměře 157 m2 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkova.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodeje pozemků
Zastupitelstvo projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov dle doručených
ţádostí a přijalo usnesení:
Usnesení č. 322/2013
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky 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, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům S. a V. Z., Duchcov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.480,-Kč.
b) p.p.č. 2476/3 (zahrada) o výměře 32 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 M. a K. P., Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 3.840,-Kč.
c) části p.p.č. 1299 (trvalý travní porost) o výměře 791 m2, části p.p.č. 6088 (ostatní plocha) o
výměře 28 m2 a části p.p.č. 6091/1 (ostatní plocha) o výměře 212 m2 vše v k. ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1302-17/2012, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní I. K., Jiříkov, na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem
128.400,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků
Zastupitelé projednali prodlouţení smlouvy o budoucí smlouvě na prodej pozemku na stavbu
rodinného domu panu R. T. z důvodu rozvodu manţelů a nestihnutí kolaudace objektu. Záměr
byl zveřejněn na úřední desce od 12. 02. 2013 do 28. 02. 2013. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 323/2013
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 schválit 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 = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 20. a 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z 20. a 21. jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 324/2013
1. ZM bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 25. 02. 2013.
2. ZM rozhodlo pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení paní Ity
Burianové, pana Mgr. Vladimíra Šamši a pana Jiřího Masopusta pro výkon následné kontroly
pouţití příspěvku ve výši 150.000,-Kč poskytnutého v roce 2012 TJ Spartak Jiříkov s
provedením kontroly do 13. 04. 2013.
3. ZM bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 18. 03. 2013.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2013
Zastupitelé před projednáváním bodu vyslechli předloţené připomínky pana V. H.. Na
jednotlivé dotazy odpověděli příslušní vedoucí odborů Městského úřadu Jiříkov. Zastupitelé
následně vzali na vědomí návrhy rozpočtů Města Jiříkov pro rok 2013 a po důkladném
projednání přijali k věci následující usnesení:
Usnesení č. 325/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2013, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje
ve výši 45.301.960,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje
ve výši 46.069.960,-Kč, financování ve výši – 3.188.000,-Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 49.257.960,-Kč, výdaje ve
výši 54.762.960,-Kč, financování ve výši + 5.505.000,-Kč.
2. ZM bere na vědomí a projednalo připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2013 podané
panem V. H., Jiříkov, dne 25. 3. 2013. ZM rozhodlo návrh rozpočtu na rok 2013 ponechat
v předkládané verzi a o předloţené připomínky jej neměnit.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2013 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 49.257.960,-Kč, ve výdajové části ve
výši 54.762.960,-Kč, financování ve výši + 5.505.000,-Kč dle předloţeného návrhu
uvedeného v bodě 1, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013 dle předloţeného návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2013 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 19. 12. 2013 na účet zřizovatele pro níţe uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální sluţby Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níţe uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2013 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 900.000,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.093.000,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 387.000,-Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální sluţby Jiříkov,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,-Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vţdy 1/12, a to nejpozději do 9. dne v
měsíci.
8. ZM rozhodlo uloţit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření
roku 2013 ve výši 0,-Kč.
9. ZM bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do
sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2013 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 „Reţim
fondů Města Jiříkova“ a rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků
do tohoto fondu v roce 2013 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je nárůst počtu zaměstnanců na
veřejně prospěšné práce.
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10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2013 dle předloţeného
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2013 dle předloţeného
návrhu.
12. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců
na rok 2013 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na
rok 2013 dle předloţeného návrhu.
13. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 8.437.061,75 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800 na financování
výdajů rozpočtu roku 2013, převod ve výši 4.437.061,75 Kč provést v dubnu 2013 a zbývající
část ve výši 4.000.000,-Kč převést v červenci 2013.
14. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 200.000,-Kč z fondu pro výstavu
domova důchodců, č. ú. 40037/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800
na úhradu projektové dokumentace na výstavbu domova důchodců v roce 2013, převod
jednorázově provést v dubnu 2013.
15. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené převody provést.
16. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2013 pro
TJ Spartak Jiříkov na rok 2013 na provozní výdaje. ZM rozhodlo poskytnout provozní
příspěvek na údrţbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií TJ Spartak Jiříkov na rok 2013 ve
výši 150.000,-Kč a provozní příspěvek na opravu toalet ve výši 118.000,-Kč, celkem tedy
268.000,-Kč pro TJ Spartak Jiříkov na rok 2013, zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí
příspěvku č. 01/2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočty a odpisové plány příspěvkových organizací
města na rok 2013 a po jejich projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 326/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2013 ve
výnosech i nákladech ve výši 5.934.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2013 ve výnosech i
nákladech ve výši 14.761.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje. ZM rozhodlo povolit
příspěvkové organizaci pouţití rezervního fondu na dofinancování provozních nákladů dle
schváleného provozního rozpočtu.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2013 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.146.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2013 ve výnosech i nákladech ve
výši 31.627.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje (příspěvková organizace poţádala o
dotaci na provoz MPSV ve výši 9.278.000,-Kč).
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2013 níţe uvedeným
příspěvkovým organizacím Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
62.076,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 58.468,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 11.149,-Kč,
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d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální sluţby Jiříkov ve výši 169.009,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V 18,55 hod. odešel pan Jindřich Jurajda ze zasedání zastupitelstva města.
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
Zastupitelé vzali na vědomí a projednali přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí a přijali usnesení:
Usnesení č. 327/2013
ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení dotace v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2013 ve výši 694.300,-Kč (výkon státní správy v
působnosti obcí). Zároveň ZM rozhodlo, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky
2013
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících
s volbou prezidenta republiky 2013 a po jejím projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 328/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky 2013 ve výši 84.000,-Kč a
rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, ţe náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
obcí na rok 2013 a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 329/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2013 v celkové výši 150.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 50.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) svaz měst a obcí - faktura na úhradu členského příspěvku v roce 2013
Zastupitelé vzali na vědomí předloţenou fakturu na úhradu členského příspěvku Svazu měst a
obcí ČR a po projednání přijali k věci usnesení:
Usnesení č. 330/2013
ZM bere na vědomí předloţenou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského
příspěvku na rok 2013 ve výši 12.149,60 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
členský příspěvek na rok 2013 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu této
faktury ve výši 12.149,60 Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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e) dobrovolný svazek obcí SEVER - účtovací dopis na úhradu členského příspěvku v roce
2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí účtovací dopis DSO SEVER na úhradu členského
příspěvku Města Jiříkov na rok 2013 a po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 331/2013
ZM bere na vědomí předloţený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2013 ve výši 19.280,-Kč a rozhodlo
schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek na rok 2013 a zároveň ukládá
tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.280,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
f) roční závěrka a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2012
Zastupitelé vzali na vědomí roční uzávěrku a rozbor hospodaření Města Jiříkov za leden aţ
prosinec roku 2012 a po jejich projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 332/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2012, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2012,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2012, příjmy ve výši 47.244.353,50
Kč, výdaje ve výši 40.226.313,31 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 7.018.040,19 Kč, výnosy
ve výši 43.848.104,78 Kč, náklady ve výši 42.560.837,87 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 2.786.176,91 Kč, daň z příjmu 1.498.910,-Kč,
výsledek hospodaření běţného účetního období 1.287.266,91 Kč.
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2012 ve výši 10.274.071,60 Kč.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2012 se stavem k 31. 12. 2012, tzn.
účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2012,
b) výsledek hospodaření běţného účetního období roku 2012 Města Jiříkova ve výši
1.287.266,91 Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2012
a toto vyúčtování sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2012 a
toto vyúčtování fondu rezerv schvaluje.
5. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu pro výstavbu domova
důchodců k 31. 12. 2012 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců schvaluje.
6. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2012 ve výši
24.602.521,-Kč.
7. ZM bere na vědomí dluhovou sluţbu Města Jiříkova k 31. 12. 2012 ve výši 9,4 %.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2012
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyúčtování dotací a příspěvků za rok 2012 a po
projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 333/2013
1. ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níţe uvedených dotací a příspěvků roku 2012:
Výše dotace
(příspěvku)
a) Výkon státní správy
b) Příspěvek na školství
c) Akt. politika zaměstnanosti

790.300,-Kč
571.000,-Kč
1.382.097,-Kč

Vratka
nedočerpané
dotace
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
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d) Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady
f) Dotace pro školu - Škola pro ţivot
g) Obnova sochy Ţehnajícího Krista
h) Obnova sochy Jana Křtitele
i) Pomocný analytický přehled
j) Zelená úsporám
k) Bezbariérové úpravy budovy MěÚ

Celkem

75.000,-Kč
174.402,-Kč
649.733,20 Kč
125.000,-Kč
62.244,-Kč
70.000,-Kč
4.477.600,-Kč
1.636.016,-Kč

10.013.392,20 Kč

3.580,10 Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

3.580,10 Kč

a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2012 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpané dotace roku 2012 ve výši 3.580,10 Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
h) převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
Zastupitelé projednali převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
a přijali k věci usnesení:
Usnesení č. 334/2013
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 277.695,50 Kč do fondu pro
výstavbu domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové
organizace Domov důchodců Filipov v roce 2012 dle schválených závazných ukazatelů
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu pro výstavbu domova důchodců do 05. 04. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Usnesení z 21. a 22. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z konání 21. a 22. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov a po projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 335/2013
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 21. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 18. 02. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 336/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 22. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 11. 03. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje provedenou kontrolu plnění usnesení č. 303/2013 a
č. 305/2013 ZM z 19. zasedání ze dne 29. 01. 2013 - záměry prodeje pozemků a záměr uzavřít
dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě byl zveřejněn.
3. ZM projednalo a schvaluje provedenou kontrolou plnění usnesení č. 1031/2013 a
č. 1032/2013 RM z 62. schůze ze dne 04. 02. 2013 a usnesení č. 1062/2013 RM z 63. schůze
ze dne 18.02.2013 - rozhodnutí o přidělení bytů za předpokladu sloţení kauce ve výši
tříměsíčního nájmu v návaznosti na § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů. Usnesení Rady města Jiříkova jsou splněna.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Různé
a) informace o činnosti rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci pana starosty ohledně činnosti rady města a po jejím
projednání přijali toto usnesení:
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Usnesení č. 337/2013
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
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Pokorák – jak je plánováno a bude realizováno parkování u základní školy? – odpověděl
pan Stredák – před měsícem jsem mapoval okolí školy, úkolem z RM bylo prověřit odstavnou
plochu pro parkování učitelů místní základní školy, ne parkoviště, podobnou jako je u
zdravotního střediska, pan ředitel požadoval vjezd z křižovatky, tam je ale výškový rozdíl a
není to levná varianta, proto jsme navrhli vykácet tři stromy a v jezd kolmo z ulice
Moskevská, sundají se pouze obrubníky, také se udělá zátaras pro děti, vznikne parkovací
plocha pro 8 aut
p. Šamša – nezabývala se rada města moţností vydání vyhlášky o zákazu podomního prodeje?
– odpověděl pan starosta – zatím ne, nemáme žádný podnět od občanů
p. Mrázek – jak to vypadá s ruinou domu „Rudý dům“? – odpověděl pan Sabo – v katastru
nemovitostí je zapsán jako majitel pořád firma z Prahy, na dnešním jednání s majitelem
Besedy nám tvrdil, že je vlastníkem jeho kamarád, pí Havlová má za úkol vše prověřit a zjistit
skutečného majitele nemovitosti
p. starosta – vyhořelý dům č. p. 606 na ulici Filipovská strhneme, jakmile se zlepší počasí,
zaměstnanci VPP následně uklidí pozemek
p. Pokorák – lidé vidí po městě spousty zbořených domů a vytýká městu, ţe ohledně toho nic
nepodniká, navrhuji sepsat článek do novin s konkrétními domy a postupem jejich řešení
s majiteli včetně moţných kompetencí a nápravných kroků města věc řešit – odpověděla pí
Flégrová – takový článek mám již připravený, do tohoto čísla se nevešel, vyjde v dubnovém
čísle Jiříkovských novin
p. starosta – u vyhořelého domu na ulici Svobodova č. p. 485 jsme se s majiteli dohodli
strţení domu, neboť hrozilo jeho spadnutí a tím i obecné ohroţení, vše máme písemně
podloţené
12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 20. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19:30 hodin.
V Jiříkově dne 29. března 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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