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 21. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 14. května 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 pozemků
b) záměry prodeje pozemků
c) prodej pozemků
d) prodlouţení splatnosti směnky
e) dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
f) záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
5. Usnesení z 22. a 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - březen 2013
b) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
c) přijetí dotace na vytvoření pracovního místa
d) vrácení pozastávky na akci ČOV a kanalizace Jiříkov
e) poskytnutí příspěvku občanskému sdruţení na rok 2013
f) rozpočtové opatření č. 2/2013 Města Jiříkova
7. Usnesení z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) podání ţádosti o dotaci
b) stanovení měsíční odměny za výkon funkce místostarosty
c) informace k návrhu na odvolání pověřeného stráţníka MP Jiříkov
d) informace o činnosti rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva
města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 338/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 339/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných ţádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části p.p.č. 795/7 (zahrada) v k. ú. Jiříkov mezi dva kupující kaţdému ½.
b) části p.p.č.1871/4 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
Usnesení č. 340/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 621/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu rodinného domu za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady,
b) p.p.č. 5608/10 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 a p.p.č. 5608/11 (trvalý travní porost)
o výměře 154 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady,
c) p.p.č. 2294/1 (trvalý travní porost) o výměře 2080 m2 v k. ú. Jiříkov na stavbu rodinného za
cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.025/2006, tj. 46.900,-Kč za podmínek, ţe při
podpisu kupní smlouvy kupující podepíše směnku na částku 23.200,-Kč splatnou 31. 12. 2014
pokud do tohoto data nebude rodinný dům zkolaudován.
Usnesení č. 341/2013
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na rozšíření zahrady,
panu M. M., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 18.460,-Kč.
Usnesení č. 342/2013
1. ZM projednalo ţádost manţelů I. a M. E., Jiříkov a tuto ţádost bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo prodlouţit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 7. prosince 2009 mezi
Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manţely I. a M. E., Jiříkov,
do 1. června 2016.
Usnesení č. 343/2013
1. ZM projednalo předloţený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy a
termínu kolaudace stavby do 01. 05. 2014.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy a
termínu kolaudace stavby do 01. 05. 2014.
Usnesení č. 344/2013
1. ZM projednalo záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
(Domov Severka Jiříkov) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města Jiříkov a to:
a) movitého majetku:
název
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Aut. pračka
1994
90.282,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1997
133.350,-
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Elektrolux bubnový sušič
1998
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1999
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2001
143.850,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2003
143.850,Ţehlič prádla
2008
252.008,110.204,Mrazící pult
1992
13.780,Kuch. robot universal
1973
13.425,Smaţící pánev sklopná
1991
14.058,Konvektomat Retigo
1996
227.992,Odsavač par
1997
67.757,Robot RE s příslušenstvím
2005
154.300,Elektická pánev Lotus
2009
189.960,116.737,Aut.pračka Bosch
1999
24.990,El. kotel varný
1999
8.507,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,Chladnička 3001 Whirlpool
1999
11.760,Mrazící skříň
2007
17.850,El. sporák Alba
2004
39.000,El. sporák Alba
2004
28.234,El. ohřívač na 1150 1-12KW
2000
27.600,El. ohřívač na 125 l
1985
2.790,El. ohřívač na 80 l
1989
2.490,Čerpadlo ponorné
1990
4.120,Čerpadlo ponorné
2003
10.497,Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
2009
8.686,Čerpadlo ponorné Grundfos
2011
2.424,El. otvírání brány
2004
22.491,b) nemovitého majetku:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 568, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob vyuţití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob vyuţití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st. p. č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
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- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních sluţeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
2. ZM schvaluje záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
(Domov Severka Jiříkov) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města Jiříkov a to:
a) movitého majetku:
název
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Aut. pračka
1994
90.282,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1997
133.350,Elektrolux bubnový sušič
1998
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1999
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2001
143.850,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2003
143.850,Ţehlič prádla
2008
252.008,110.204,Mrazící pult
1992
13.780,Kuch. robot universal
1973
13.425,Smaţící pánev sklopná
1991
14.058,Konvektomat Retigo
1996
227.992,Odsavač par
1997
67.757,Robot RE s příslušenstvím
2005
154.300,Elektická pánev Lotus
2009
189.960,116.737,Autom.pračka Bosch
1999
24.990,El. kotel varný
1999
8.507,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,Chladnička 3001 Whirlpool
1999
11.760,Mrazící skříň
2007
17.850,El. sporák Alba
2004
39.000,El. sporák Alba
2004
28.234,El. ohřívač na 1150 1-12KW
2000
27.600,El. ohřívač na 125 l
1985
2.790,El. ohřívač na 80 l
1989
2.490,Čerpadlo ponorné
1990
4.120,Čerpadlo ponorné
2003
10.497,Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
2009
8.686,Čerpadlo ponorné Grundfos
2011
2.424,El. otvírání brány
2004
22.491,b) nemovitého majetku:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 544

4

- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 568, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob vyuţití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob vyuţití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st. p. č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních sluţeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
Usnesení č. 345/2013
1. ZM bere na vědomí usnesení 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 22. 04. 2013.
2. ZM bere na vědomí usnesení 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 06. 05. 2013.
3. ZM bere na vědomí Zápis z provedené následné kontroly pouţití příspěvku poskytnutého
TJ Spartak Jiříkov v roce 2012, kterou provedl Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova
dne 10. 04. 2013 s výsledkem: Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2012 nebyla porušena a
pouţití příspěvku odpovídá této smlouvě.
4. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého TJ Spartak
Jiříkov na rok 2012 ve výši 150.000,-Kč na provozní výdaje (na údrţbu areálu ve výpůjčce a
na energie) a ZM toto vyúčtování schvaluje.
Usnesení č. 346/2013
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen
2013:
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a) příjmy ve výši 16.564.480,53 Kč, výdaje ve výši 10.337.527,62 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 6.226.952,91 Kč,
b) výnosy ve výši 19.604.523,06 Kč, náklady ve výši 12.360.187,27 Kč, výsledek
hospodaření 7.244.335,79 Kč.
Usnesení č. 347/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 495.210,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2013 do 31. 03. 2013 a 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. 348/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na vytvoření pracovního místa a
poskytnutí mzdového příspěvku ve výši 16.840,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2013 do
31. 03. 2013 a 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. 349/2013
1. ZM bere na vědomí protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŢP ČR a přijetí
doplatku ve výši 3.085.000,-Kč na akci ČOV a kanalizace Jiříkov a rozhodlo uvedený
doplatek pouţít na opravu ulic Svobodova a Na Vyhlídce v roce 2013 a zbylou část ve výši
2.085.000,-Kč převést do fondu rezerv.
2. ZM dále rozhodlo z důvodu splnění podmínek zrušit fond pro výstavbu domova důchodců
a zůstatek fondu ve výši 501.871,50 Kč převést na účet fondu rezerv.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené převody provést.
Usnesení č. 350/2013
ZM nerozhodlo poskytnout SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ
27049752, příspěvek ve výši 60.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní
oblečení a obuv, aparaturu, na ceny do soutěţí, na diplomy, medaile na pořádané akce, na
startovné a dopravu na soutěţích.
Usnesení č. 351/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2013 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
Usnesení č. 352/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 08. 04. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje provedenou opakovanou kontrolu autoprovozu a knihy jízd
JSDH Jiříkov s výsledkem bez závad.
3. ZM projednalo a schvaluje provedenou kontrolu autoprovozu a knihy jízd u Městské
policie Jiříkov s výsledkem bez závad.
Usnesení č. 353/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Oprava drobné sakrální památky – Ukřižování, ul. Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2.
Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní
akční skupina Šluknovsko a jehoţ předpokládané celkové náklady činí 174.600,-Kč bez DPH
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a také nutnost prohlásit drobnou sakrální památku „Ukřižování, ul. Filipovská“ za kulturní
dědictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo:
a) prohlásit drobnou sakrální památku „Ukřižování, ul. Filipovská“, leţící na p.p.č. 5412,
naproti domu č. p. 234, v k. ú. Filipov u Jiříkova za kulturní dědictví Města Jiříkova.
b) schválit podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Oprava drobné sakrální památky –
Ukřižování, ul. Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko.
c) 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. 354/2013
ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu
zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi za výkon funkce místostarosty odměnu dle sl. 7 ve
výši 5.569,-Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce dle sl. 9 ve výši 9.742,-Kč + 689,-Kč tj.
celková měsíční odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 16.000,-Kč (slovy:
šestnácttisíckorunčeských) s platností od 01. 01. 2013 v daný den výplatního termínu
zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 355/2013
1. ZM projednalo návrh na odvolání pana Herberta Lache, pověřeného stráţníka Městské
policie Jiříkov k plnění některých úkolů při řízení městské policie vyplývající ze STATUTU
MĚSTSKÉ POLICIE JIŘÍKOV.
2. ZM nerozhodlo zrušit pověření pana Herberta Lache podle usnesení č. 489/2010 z 41.
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 25. 05. 2010 ke dni 31. 05. 2013.
Usnesení č. 356/2013
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.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Jindřich Jurajda

…………………………
pí Naděţda Stoţická

V Jiříkově dne 21. května 2013
Zapsala: Martina Fodorová
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo
vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 14. května 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Jindřich Jurajda

……………………………..
pí Naděžda Stožická

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

Omluveni: pan Václav Jirkovský, pan Petr Wittgruber a pan Michal Mrázek
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 21. zasedání zastupitelstva města. Tři 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: paní Mgr. Renáta Hegnerová
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Milena Horáková
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Mgr. Vladimír Šamša
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 Jindřich Jurajda a paní
Naděţda Stoţická, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová. Předloţený program
zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 20. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se usnesení a zápis z 20. 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: z 20. ZM – usn. č. 320/2013, usn. č. 321/2013 – splněna,
usn. č. 322/2013 bod 2. písm. a) + b) – trvá, písm. c) – splněno, usn. č. 323/2013 - splněno
Finanční záleţitosti: z 12. ZM – usn. č. 198/2012 - trvá, z 20. ZM – usn. č. 324/2013 –
334/2013 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 338/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
pí Sedláčková – při procházkách město působí velmi depresivně, všude je spousty zbouraných
domů, náletů a nikde nejsou lavičky k posazení se, chodník v Čapkově ulici je v havarijním
stavu – odpověděl pan starosta - letos bylo pod město přijato 58 lidí, kteří vykonávají veřejně
prospěšné práce, ti budou rozděleni na tyto opravné akce v rámci města, neslibuji, že se vše
stihne opravit letos, ale v plánu toto máme, také bude nově chodník od bývalé BEMY
k doktoru Kořínkovi včetně přechodů k základní škole a kruhového objezdu, na který máme
stavební povolení
pí Stoţická – je pravda, co pí Sedláčková namítá, u bývalé spořitelny se zhrocují mladiství,
močí okolo, za bývalým kinem je nepořádek, ačkoliv věc několikrát řešila a řeší městská
policie, bohuţel bezvýznamně, nic se na jejich chování nezměnilo – odpověděl pan starosta –
na skladbě obyvatelstva se nedá nic měnit ani ovlivnit
pí Hegnerová – podobná situace je i u kostela sv. Jiří, ve večerních hodinách se bojíme chodit
na procházky
pí Dynterová – obdrţela jsem výzvu na adresu trvalého pobytu ohledně doloţení zacházení se
splaškovou vodou, tuto výzvu mi přeposlala sestra, na stejnou adresu přišla i výzva na pana a
paní Štinglovi – neznám, na adrese nebydlí, celý dopis je technický paskvil, jsem velmi
rozhněvaná, neboť mám do 15 dnů odpovědět, ačkoliv mi byl dopis poslán obyčejně, od
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kterého data se počítá ona lhůta? Ţádám vysvětlení, byla jsem i za referentem odboru
výstavby a ţivotního prostředí, který mi řekl, ţe je zaměstnán krátce a data převzal ze sítě
úřadu, slíbil mi písemné vyjádření, které jsem doposud neobdrţela – odpověděl pan starosta –
neznám celé pozadí věci, vyvodíme důsledky a zpravíme nápravu
p. Štětka – v dopise je uvedena norma ČSN, která je nezávislá a je nutno ji dělit, dále jsou
uvedeny odkazy na zákon, který má podbody, které nejsou uvedeny, který je pak míněn?
Pokud byl dopis zaslán obyčejně, jak je moţné poţadovat dodrţení termínu odpovědi? –
odpověděl pan starosta – jak řečeno, věc prověříme
pí Šmidrkalová – kam byly ony lavičky z náměstí odvezeny? odpověděl pan starosta –
některé byly rozebrány, neboť byly zničené, nové jsou umístěny u panelových domů
pí Homolková – z jakého důvodu bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na byt v Antonínově
ulici? Matka bydlí v domě, kde bydlel vrah, dům je v havarijním stavu – odpověděl pan
starosta – na základě rozhodnutí rady města, které jsem se neúčastnil, návrh na obsazení bytu
dává bytová komise - dále odpověděl pan Horák – rady města jsem se účastnil, byly podány
tři žádosti, v případě přidělení bytu Vaší matce, by hrozilo další nastěhování
nepřizpůsobivých do středu města
K tématu se strhla diskuze.
p. Štětka – sklízíme, co jsme zasázeli, ve škole se povolila morálka
pí Klusoňová - jak to bude s vodou v Karlově ulici? – odpověděl pan starosta – pan Malý
doposud nedal povolení, máme přislíbeno nové jednání ohledně řešení této věci, jedna
z variant je rozšíření odtrubnění pozemku přes bývalou Agru
p. Matička – rád bych se zeptal rady města, proč zakázala umístění odkazu mých webových
stránek muzea na webových stránkách města a to bez udání důvodu? odpověděl pan starosta
– fotografie na Vaši stránkách muzea se neslučovaly s principy města
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 a přijali usnesení:
Usnesení č. 339/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných ţádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 795/7 (zahrada) v k. ú. Jiříkov mezi dva kupující kaţdému ½.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) části p.p.č.1871/4 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podaných ţádostí a k věci přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 340/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 621/1 o výměře 874 m2 v k. ú. Jiříkov jako pozemek na stavbu rodinného domu za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 5608/10 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 a p.p.č. 5608/11 (trvalý travní porost)
o výměře 154 m2 vše v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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c) p.p.č. 2294/1 (trvalý travní porost) o výměře 2080 m2 v k. ú. Jiříkov na stavbu rodinného za
cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.025/2006, tj. 46.900,-Kč za podmínek, ţe při
podpisu kupní smlouvy kupující podepíše směnku na částku 23.200,-Kč splatnou 31. 12. 2014
pokud do tohoto data nebude rodinný dům zkolaudován.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodej pozemků
Zastupitelé projednali prodej pozemků ve vlastnictví města a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 341/2013
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na rozšíření zahrady,
panu M. M., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 18.460,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) prodloužení splatnosti směnky
Na základě podané ţádosti manţelů E. na prodlouţení stavebního povolení na stavebním
úřadě zastupitelé projednali prodlouţení splatnosti směnky o tři roky nebo její úplné zrušení.
Po projednání ţádosti přijali usnesení:
Usnesení č. 342/2013
1. ZM projednalo ţádost manţelů I. a M. E., Jiříkov a tuto ţádost bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo prodlouţit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 7. prosince 2009 mezi
Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a manţely I. a M. E., Jiříkov, do
1. června 2016.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Zastupitelstvo město vzalo na vědomí předloţený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o kupní
smlouvě č. 08/2008 stavebníků L. N. a J. J. ohledně prodlouţení lhůty na předloţení
kolaudačního rozhodnutí z důvodu dlouhé realizace odpadního systému u nového rodinného
domu. Po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 343/2013
1. ZM projednalo předloţený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy a
termínu kolaudace stavby do 01. 05. 2014.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy a
termínu kolaudace stavby do 01. 05. 2014.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
f) záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
Na základě doporučení Zastupitelstva Ústeckého kraje poskytnout dar – převod nemovitostí
ve vlastnictví Ústeckého kraje Městu Jiříkov po bývalém ÚSP v Londýnské a Štefánikově
ulici, přijali zastupitelé toto usnesení:
Usnesení č. 344/2013
1. ZM projednalo záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
(Domov Severka Jiříkov) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města Jiříkov a to:

11

a) movitého majetku:
název
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Aut. pračka
1994
90.282,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1997
133.350,Elektrolux bubnový sušič
1998
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1999
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2001
143.850,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2003
143.850,Ţehlič prádla
2008
252.008,110.204,Mrazící pult
1992
13.780,Kuch. robot universal
1973
13.425,Smaţící pánev sklopná
1991
14.058,Konvektomat Retigo
1996
227.992,Odsavač par
1997
67.757,Robot RE s příslušenstvím
2005
154.300,Elektická pánev Lotus
2009
189.960,116.737,Aut.pračka Bosch
1999
24.990,El. kotel varný
1999
8.507,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,Chladnička 3001 Whirlpool
1999
11.760,Mrazící skříň
2007
17.850,El. sporák Alba
2004
39.000,El. sporák Alba
2004
28.234,El. ohřívač na 1150 1-12KW
2000
27.600,El. ohřívač na 125 l
1985
2.790,El. ohřívač na 80 l
1989
2.490,Čerpadlo ponorné
1990
4.120,Čerpadlo ponorné
2003
10.497,Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
2009
8.686,Čerpadlo ponorné Grundfos
2011
2.424,El. otvírání brány
2004
22.491,b) nemovitého majetku:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 568, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob vyuţití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob vyuţití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st. p. č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
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- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních sluţeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
2. ZM schvaluje záměr převodu movitého a nemovitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
(Domov Severka Jiříkov) z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města Jiříkov a to:
a) movitého majetku:
název
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Aut. pračka
1994
90.282,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1997
133.350,Elektrolux bubnový sušič
1998
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1999
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2001
143.850,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2003
143.850,Ţehlič prádla
2008
252.008,110.204,Mrazící pult
1992
13.780,Kuch. robot universal
1973
13.425,Smaţící pánev sklopná
1991
14.058,Konvektomat Retigo
1996
227.992,Odsavač par
1997
67.757,Robot RE s příslušenstvím
2005
154.300,Elektická pánev Lotus
2009
189.960,116.737,Autom.pračka Bosch
1999
24.990,El. kotel varný
1999
8.507,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,Chladnička 3001 Whirlpool
1999
11.760,Mrazící skříň
2007
17.850,El. sporák Alba
2004
39.000,El. sporák Alba
2004
28.234,El. ohřívač na 1150 1-12KW
2000
27.600,El. ohřívač na 125 l
1985
2.790,El. ohřívač na 80 l
1989
2.490,Čerpadlo ponorné
1990
4.120,Čerpadlo ponorné
2003
10.497,Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
2009
8.686,-
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Čerpadlo ponorné Grundfos
2011
2.424,El. otvírání brány
2004
22.491,b) nemovitého majetku:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 568, způsob vyuţití: bydlení, umístěna na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob vyuţití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob vyuţití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st. p. č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
vyuţití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob vyuţití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních sluţeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 22. a 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z 22. a 23. jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 345/2013
1. ZM bere na vědomí usnesení 22. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 22. 04. 2013.
2. ZM bere na vědomí usnesení 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 06. 05. 2013.
3. ZM bere na vědomí Zápis z provedené následné kontroly pouţití příspěvku poskytnutého
TJ Spartak Jiříkov v roce 2012, kterou provedl Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova
dne 10. 04. 2013 s výsledkem: Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2012 nebyla porušena a
pouţití příspěvku odpovídá této smlouvě.
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4. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého TJ Spartak
Jiříkov na rok 2012 ve výši 150.000,-Kč na provozní výdaje (na údrţbu areálu ve výpůjčce a
na energie) a ZM toto vyúčtování schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - březen 2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkov za I. čtvrtletí roku
2013 a po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 346/2013
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen
2013:
a) příjmy ve výši 16.564.480,53 Kč, výdaje ve výši 10.337.527,62 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 6.226.952,91 Kč,
b) výnosy ve výši 19.604.523,06 Kč, náklady ve výši 12.360.187,27 Kč, výsledek
hospodaření 7.244.335,79 Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti
na I. čtvrtletí roku 2013 a po jejím projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 347/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 495.210,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2013 do 31. 03. 2013 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) přijetí dotace na vytvoření pracovního místa
Zastupitelstvo města na základě doporučení Finančního výboru a rady města vzalo na vědomí
poskytnutou neinvestiční dotaci na vytvoření pracovního místa a poskytnutý mzdový
příspěvek ve výši 16.840,-Kč a po jejich projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 348/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na vytvoření pracovního místa a
poskytnutí mzdového příspěvku ve výši 16.840,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2013 do
31. 03. 2013 a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, ţe náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) vrácení pozastávky na akci ČOV a kanalizace Jiříkov
Na základě doporučení Finančního výboru a rady města vzalo zastupitelstvo města na vědomí
protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŢP ČR. Po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 349/2013
1. ZM bere na vědomí protokol o definitivním přiznání podpory ze SFŢP ČR a přijetí
doplatku ve výši 3.085.000,-Kč na akci ČOV a kanalizace Jiříkov a rozhodlo uvedený
doplatek pouţít na opravu ulic Svobodova a Na Vyhlídce v roce 2013 a zbylou část ve výši
2.085.000,-Kč převést do fondu rezerv.
2. ZM dále rozhodlo z důvodu splnění podmínek zrušit fond pro výstavbu domova důchodců
a zůstatek fondu ve výši 501.871,50 Kč převést na účet fondu rezerv.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené převody provést.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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e) poskytnutí příspěvku občanskému sdružení na rok 2013
Zastupitelé města na základě doporučení rady města projednali poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 60.000,- Kč na činnost SK VIKTORIE Jiříkov. K věci přijali usnesení:
Usnesení č. 350/2013
ZM nerozhodlo poskytnout SK VIKTORIE, o. s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ
27049752, příspěvek ve výši 60.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky na cvičení, závodní
oblečení a obuv, aparaturu, na ceny do soutěţí, na diplomy, medaile na pořádané akce, na
startovné a dopravu na soutěţích.
hlasování = 6 pro, 5 proti, 1 se zdržel
f) rozpočtové opatření č. 2/2013 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předloţené rozpočtové opatření č. 2/2013 Města Jiříkova a přijali
usnesení:
Usnesení č. 351/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2013 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 23. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z konání 23. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov a po projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 352/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 08. 04. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje provedenou opakovanou kontrolu autoprovozu a knihy jízd
JSDH Jiříkov s výsledkem bez závad.
3. ZM projednalo a schvaluje provedenou kontrolu autoprovozu a knihy jízd u Městské
policie Jiříkov s výsledkem bez závad.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) podání žádosti o dotaci
Zastupitelé města vzali na vědomí a projednali informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci
na projekt „Oprava drobné sakrální památky – Ukřiţování, ul. Filipovská“. Následně k věci
přijali toto usnesení:
Usnesení č. 353/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o moţnosti podání ţádosti o dotaci na projekt
,,Oprava drobné sakrální památky – Ukřižování, ul. Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2.
Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní
akční skupina Šluknovsko a jehoţ předpokládané celkové náklady činí 174.600,-Kč bez DPH
a také nutnost prohlásit drobnou sakrální památku „Ukřižování, ul. Filipovská“ za kulturní
dědictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo:
a) prohlásit drobnou sakrální památku „Ukřižování, ul. Filipovská“, leţící na p.p.č. 5412,
naproti domu č. p. 234, v k. ú. Filipov u Jiříkova za kulturní dědictví Města Jiříkova.
b) schválit podání ţádosti o dotaci na projekt ,,Oprava drobné sakrální památky –
Ukřižování, ul. Filipovská“ v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, který zajišťuje Místní akční skupina Šluknovsko.
c) 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 = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) stanovení měsíční odměny za výkon funkce místostarosty
Vzhledem ke sníţení počtu obyvatel ke dni 01. 01. 2013 je nutno upravit odměnu
neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon místostarosty s účinností ke dni 01. 01. 2013.
Zastupitelstvo věc projednalo a přijalo usnesení:
Usnesení č. 354/2013
ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu
zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi za výkon funkce místostarosty odměnu dle sl. 7 ve
výši 5.569,-Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce dle sl. 9 ve výši 9.742,-Kč + 689,-Kč tj.
celková měsíční odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 16.000,-Kč (slovy:
šestnácttisíckorunčeských) s platností od 01. 01. 2013 v daný den výplatního termínu
zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
hlasování = 9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi
c) informace k návrhu na odvolání pověřeného strážníka MP Jiříkov
Zastupitelé projednali návrh místostarosty města na odvolání pověřeného stráţníka Městské
policie Jiříkov ke dni 31. 05. 2013 a po jeho projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 355/2013
1. ZM projednalo návrh na odvolání pana Herberta Lache, pověřeného stráţníka Městské
policie Jiříkov k plnění některých úkolů při řízení městské policie vyplývající ze STATUTU
MĚSTSKÉ POLICIE JIŘÍKOV.
2. ZM nerozhodlo zrušit pověření pana Herberta Lache podle usnesení č. 489/2010 z 41.
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 25. 05. 2010 ke dni 31. 05. 2013.
hlasování = 5 pro, 6 proti, 1 se zdržel
d) informace o činnosti rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města od
posledního zasedání Zastupitelstva města a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 356/2013
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.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Šamša – jak jsou daleko přípravy na realizaci stavby nové MŠ? – odpověděl pan Sabo –
jsou zpracovány podklady, je vybrána firma, jediný problém má firma s realizací stavby na
klíč, brzo budou vyvěšeny zadávací podmínky
- uvaţuje město o aukci na ceny energie? ceny by byly úsporné i pro občany –
odpověděl pan starosta – máme smlouvu s formou Best price energy, ale pouze na majetek
města, pro občany jsme toto nezvažovali
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10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 21. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,10 hodin.
V Jiříkově dne 21. května 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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