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 23. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. srpna 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) záměry prodeje pozemků
b) prodej a směna pozemků
c) prodej pozemků
5. Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - červen 2013
b) zrušení bankovních účtů vedených u České spořitelny, a.s.
c) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Domov
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2013
d) mimořádná neinvestiční dotace - povodně v červnu 2013
e) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
f) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
g) neinvestiční dotace na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku
občanů Ústeckého kraje
h) rozpočtové opatření č. 8/2013 Města Jiříkova a převody finančních
prostředků z fondu rezerv
7. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád
8. Různé
a) plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku
pro roky 2013 - 2017
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 1. pololetí roku 2013
c) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 375/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 376/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků a to:
a) části p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře 165 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1361-30/2013 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,

b) části p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře 168 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1361-30/2013 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
c) části p.p.č.1871/4 (zahrada) o výměře 470 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1362-31/2013 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
d) části p.p.č. 5943 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1226-43/2010 za
cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Usnesení č. 377/2013
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat a směnit pozemky a to:
části p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 84 m2 a st.p.č. 1753 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 58 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1347-18/2013, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 21.840,-Kč za p.p.č. 6218/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2
v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 558 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana P. Š., Jiříkov za dohodnutou cenu
3.840,-Kč. Pan P. Š., Jiříkov doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši
18.000,-Kč.
Usnesení č. 378/2013
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o výměře 209 m2 a části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o
výměře 737 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu P. K., Praha 3, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady, tj. celkem 5.646, Kč. Na prodej pozemků
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné
činí 1,-Kč/m2 a rok,
b) p.p.č. 2960/7 (zahrada) o výměře 1086 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 H. a P. R., Rumburk, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 130.320,-Kč.
Usnesení č. 379/2013
ZM bere na vědomí usnesení 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21. 08. 2013.
Usnesení č. 380/2013
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2013:
a) příjmy ve výši 29.723.222,10 Kč, výdaje ve výši 22.002.239,53 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 7.720.982,57 Kč,
b) výnosy ve výši 31.863.784,04 Kč, náklady ve výši 20.915.681,89 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 10.948.102,18 Kč.
Usnesení č. 381/2013
ZM rozhodlo zrušit níže uvedené bankovní účty vedené u České spořitelny, a.s.:
a) č. účtu 40184 – 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí dotace na akci „ Kanalizace
a ČOV Jiříkov“,

2

b) č. účtu 60185 - 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí příspěvku od SVS, a.s. na akci
„Kanalizace a ČOV Jiříkov“,
financování akce ze zdrojů fondu již bylo ukončeno.
Usnesení č. 382/2013
ZM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov o změnu závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov pro rok 2013, a tím je příspěvek zřizovatele
na provozní výdaje na rok 2013 ve výši odvodu investičního fondu roku 2013 a rozhodlo
schválit změnu závazného ukazatele, a zároveň rozhodlo, že příspěvek zřizovatele na
provozní výdaje na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“- sociální
služby Jiříkov bude ve výši odvodu investičního fondu roku 2013. Tento příspěvek bude
příspěvkové organizaci převeden do 10 dnů po připsání finančních prostředků z odvodu
investičního fondu na účtu zřizovatele.
Důvodem změny je větší možnost získání dotací pro příspěvkovou organizaci.
Usnesení č. 383/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem
Ústeckého kraje na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce
v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 ve výši 700.000,-Kč a rozhodlo
uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 384/2013
ZM bere na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2013 v celkové výši o 21.000,-Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH
obce kategorie JPO II a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady
nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2013.
Usnesení č. 385/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 983.104,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 386/2013
1. ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ústeckým krajem městu
Jiříkov na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů Ústeckého kraje ve
výši 50.000,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že
případné náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci panu P. V., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s panem P. V., Jiříkov a
zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
3. ZM rozhodlo poskytnout dotaci manželům P. M., a P. M., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč
v rámci finanční pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na
majetku občanů Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2013/P na
odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s manželi P. a P.
M., Jiříkov a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
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4. ZM rozhodlo poskytnout dotaci paní J. M., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s paní J. M., Jiříkov a zároveň
ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
5. ZM rozhodlo poskytnout dotaci paní A. M., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s paní A. M., Jiříkov a zároveň
ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
6. ZM rozhodlo poskytnout dotaci panu L. K., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s panem L. K., Jiříkov a
zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
Usnesení č. 387/2013
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 8/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.372.000,-Kč z fondu rezerv na
úhradu výstavby chodníku od č. p. 498 (Bema), ul. Filipovská k objektu č. p. 730 (zdravotní
středisko) a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod
finančních prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet města do 16. 09. 2013.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 3.560.000,-Kč z fondu rezerv na
úhradu opravy krytiny střechy obou budov č. p. 680 a 740 (základní škola) a zároveň ukládá
vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu
rezerv na základní běžný účet města do 16. 09 2013.
4. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 500.000,-Kč z fondu rezerv na
poskytnutí příspěvku ve výši odvodu investičního fondu příspěvkové organizaci Domov
„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru
provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet
města do 16. 09. 2013.
Usnesení č. 388/2013
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád a rozhodlo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád.
Usnesení č. 389/2013
ZM projednalo návrh „Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského
výběžku pro roky 2013–2017“ a rozhodlo schválit „Plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013–2017“.
Usnesení č. 390/2013
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 1. pololetí roku 2013.
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Usnesení č. 391/2013
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.

Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Petr Dufek

…………………………
pí. Libuše Rendlová

V Jiříkově dne 30. srpna 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 23. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 29. srpna 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Petr Dufek

……………………………..
pí. Libuše Rendlová

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 23. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 15 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: paní Milena Horáková
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Renáta Hegnerová
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek a paní
Libuše Rendlová, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová. Předložený program
zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 22. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 22. zasedání považují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta informoval přítomné zastupitele a občany o plnění úkolů z minulého
zastupitelstva. Následně i vedoucí jednotlivých odborů podrobně informovali o plnění
usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 21. ZM – usn. č. 341/2013 a 342/2013 – splněna, 22. ZM – usn. č.
358/2013 - 362/2013 – splněna, usn. č. 363/2013 – trvá, usn. č. 364/2013 a 365/2013 splněna
Finanční záležitosti: 12. ZM – usn. č. 198/2012 – trvá, 22. ZM – usn. č. 366/2013 – 370/2013
- splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 375/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Před zahájením tohoto bodu předal pan starosta slovo panu Jiřímu Chlumovi, který poděkoval
Městu Jiříkov za podporu při právě skončeném varhanním koncertě. Koncerty se konaly po
celé prázdniny v Bazilice sv. Marie ve Filipově. Zúčastnilo se celkem 17 hudebníků, herečka
pí Milena Steimaslová, hrálo se na 70 skladeb od 60 autorů a tyto koncerty navštívilo cca
1000 posluchačů. A to i ze zahraničí. O koncerty měli zájem české i zahraniční média. Pro
Šluknovský výběžek je koncert významný svým rozsahem, ale i svými nízkými náklady
(100.000,-Kč) a mění celkový pohled na region. Finanční prostředky získávají od sponzorů,
což je velmi náročné. Poté poděkoval zastupitelstvu a radě města, panu starostovi i
místostarostovi nejen za jejich účast, ale i za finanční a morální podporu.
pan starosta – zúčastnil jsem se a přislíbil jsem podporu na příštím, již osmém ročníku
varhanních koncertů, v kostele hudba i přednes zní krásně, doufejme, že příští rok navštíví
více zastupitelů koncerty i v rámci stého výročí povýšení Jiříkova na město, pro město je to
dobrá prezentace a děkuji tímto panu Chlumovi
pan starosta – v rámci projednávání bodu jsem Vám předložil písemný dotaz pana Havlůje,
který byl doručen emailem na podatelnu Městského úřadu Jiříkov, přesné znění:
„Městský úřad Jiříkov
Starosta pan Michal Maják
V Jiříkově 27.2013
Dotazy k jednání zastupitelstva 29.8.2013
Žádám o zodpovězení níže uvedených dotazů jako občan města Jiříkova.
1. Stavba nové mateřské školky ul. Hradecká
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» žádám o zveřejnění demoličního výměru na odstranění stávající budovy a důvodu
demolice i když lze stavbu umístit na jiný pozemek
» žádám o předložení a zveřejnění posudku o napadení dřevěných konstrukcí
dřevomorkou, kdy byl posudek vydán a kým včetně dokumentace o sondách do
konstrukcí
» žádám o předložení a zveřejnění posouzení demografického vývoje počtu dětí a
obyvatel v Jiříkově a zda je nutno stavět mateřskou školku pro 75 dětí když ve
městě dle údajů statistiky je stále klesající trend počtu obyvatel a dětí
» žádám o sdělení a zveřejnění informace o ceně nové mateřské školky,cenu stavby,
vybavení, výši úvěru a % úroků a výši po dobu splácení.
2. Žádám o informace o termínech kdy z města budou odstraněny demolice které město
hyzdí,
3. ulice Svobodova proti panelákům, vyhořelá budova pozemek je v majetku města,
ulice Filipovská vyhořelá budova taktéž v majetku města, bývalý Rudý dům u hříště
atd.
4. Žádám o informaci a zveřejnění PD na úpravu knihovny v bývalé spořitelně a o
využití prostor v přízemí, ve městě chybí kulturní informační centrum atd. Kdy
budou úpravy zahájeny a z čeho budou financován.
5. Usnesení RM 14.8.2013 č.1269/2013 dodávka automobilové plošiny za 2.050.950 Kč,
z čeho bude investice financována, jak bude využita pro město kromě likvidace
požárů, posoudit zda je nutno pořizovat takto drahou investici s ohledem na vybavení
hasiču v sousedních městech.
6. Usnesení RM č. 1274/2013 nabídka firmy ProProjekt na PD dětského hřiště za ZC
72.000 Kč ulice Tylova cena s DPH 87.120 Kč
» z jakého důvodu bude stavba realizována a kdy
» kdo toto vymyslel a s tímto nápadem přišel, RM konkrétně
» je stavba v souladu s územním plánem
» proč se má tato stavba realizovat když není v žádném plánu a rozpočtu města
» kolik projektantů bylo osloveno
» má tato stavba přednost před opravou ZŠ, je konec prázdnin a na škole se nic
neudělalo kromě parkoviště pro učitele
Přeji pěkný den.
Vl.Havlůj, Jiříkov, Dvořákova 1000/6“
Pan starosta společně se zastupiteli na jednotlivé dotazy odpověděli na místě.
p. Jirkovský – k umístění dětského hřiště v ulici Tylova, hřiště bylo postaveno, ale dnes na
něm stojí garáže, samotné hřiště nebylo dokončeno, chybělo oplocení, umístění
basketbalových košů a nalajnování, firma udělala asfalt, který je nerovný a tak si na hřišti děti
nikdy nehrály, a v případě zhotovení hřiště za garážemi se obávám, že bude docházet
k dalšímu jejich poškozování, každá studie stojí nemalé peníze a proto je první rozhodnutí
důležité, v panelácích není až tolik dětí, proč nevybudovat dětské hřiště u restaurace
Bzenecká, je to i blízko základní školy
p. Havlůj – budu odporovat, ve Vašem zápisu rady je napsáno, že přijímáte nabídku projekční
firmy Proprojekt s.r.o. pro zajištění zpracování projektové dokumentace na akci vybudování
dětského hřiště za 72.000,-Kč, studie za 72.000,-Kč je hodně drahá, když to bude projekt, tak
ta cena bude osm set až milión korun, tomu doufám rozumíme, neříkejte pane starosto, že je
to studie, když jste napsal projekt, a vrátím se k otázce členství v komisi, ano, byl jsem
členem komise na školku, ale demolice se neřešila, řešila se pouze přízemní školka, patrová
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školka a místo a posuzovalo se, zda rekonstruovat či stavět novou, ale detaily, že se budova
zbourá nebo že je napadená dřevomorkou? doložte to, dejte na to nezávislý posudek, já nic víc
nechci, to snad není takový problém – odpověděl pan starosta – vše je v podkladech u pana
Saba
- a zapomněl jste dodat, co mateřská škola bude stát – odpověděl pan starosta –
to nemůžeme přesně říct, není zatím vyhodnoceno kdo a za kolik ji bude stavět, maximální
schválená cena je 23 Mil. Kč, banky nabídly vesměs stejné podmínky splácení případného
úvěru a to cca 125.000,-Kč/měsíčně
p. Kolompár – mám kritickou připomínku na pana Wittgrubera, město prodalo kino, dalo by
se tam udělat dětské středisko – odpověděl pan starosta – ano, město prodalo kino, jelikož se
zaručilo kinem za bankovní úvěr ve výši cca 3 Mil. Kč soukromé osobě a jelikož ta nesplácela,
spadla budova do majetku banky
- zodpovědnost za toto rozhodnutí pominula, dobře se rozhoduje s cizím
majetkem, dát to do zástavy – odpověděl pan starosta – rozhodlo tehdejší zastupitelstvo
- podle jakých kritérií jsou výběrová řízení? – odpověděl pan starosta –
výběrová řízení zpracovává pan Sabo, na příští zasedání Vám odpoví
- znám firmu, která mi řekla, že nemá šanci se dostat k zakázce města, přitom
je kvalitní a cenově dostupná – odpověděl pan starosta – pošlete jednatele firmy za mnou
pan starosta – v rámci výběrového řízení na základní školu se přihlásilo 11 zájemců
p. Fodor – souhlasím, že hřiště v parku u restaurace Bzenecká bude ideální, skupina ČEZ
vyhlašuje programy pro podporu výstaveb hřišť tvz. Duhová hřiště – odpověděl pan starosta
– víme, každý rok podáváme žádost, zatím bez úspěchu
- okolí kostela sv. Jiří je velmi zanedbané, tráva je vysoká – odpověděl pan
starosta – majitelem kostela je církev, sekali jsme několikrát trávu, pan Kujan nahlásil, že se
mu ztratily kanály a jiné věci a pro nás je to soukromý pozemek, na který bez povolení
nesmíme vstoupit, pokud požádá, není problém trávu posekat
pan Stredák – pan Kujan odmítl posekání, aby se to nestalo dětským hřištěm
p. Wittgruber – odpovím ohledně kina, je to krásná, dominantní budova, ale je technického
zaměření, změna užívání by stálo spousty peněz a její provoz by město neutáhlo, a jestli to
někdo prodal, ptejte se zhruba před dvaceti lety toho, kdo tady dělal zastupitele, my řešíme
pouze teď následky, bojujeme s ministerstvem, neboť jsme vydali vyhlášku, abychom
dokázali zrušit automaty a herny, do budoucnosti nemá budova racionální využití, a také bych
se vrátil k dětskému hřišti, všichni tvrdíte, že tam hřiště v té lokalitě bylo myšlené, ta lokalita
je dobrá, ano, je možné, že budou lézt po garážích, ale není to důvod ke změně polohy hřiště,
v parku u Bzenecké jsou stromy, které jsou významným krajinným prvkem prvního stupně
ochrany, bylo by pravděpodobně potřeba souhlas či povolení
p. Pokorák – pokud se Vám něco nelíbí ohledně výběrového řízení, máte možnost se obrátit
na kontrolní orgán, aby prověřil správnost jejich průběhů
p. Matuška – ohledně plošiny pro hasiče, hledali jsme nejlepší možnost, protože hasiči riskují
skoro denně život a její využití bude velké, pomůžeme i hodně městu při opravě a instalaci
osvětlení, při kácení stromů a to s renovovanou technikou nelze, je potřeba spolehlivého
vozidla
p. Šamša – ke kostelu navrhuji uzavřít jej pomocí bran a otevřít jej jen v rámci mší
p. starosta – v pondělí budu mluvit s panem biskupem, pohovořím s ním na toto téma
pí Hegnerová – mrzí mě, že zde není pan Kujan, ani zde nebydlí, měl by jít městu naproti,
chápu, že se bojí krádeží, byly tam pohozeny i matrace, na kterých místní polehávali, což se
řešilo s Městskou policií, ale pokud vím, tak když tam je cesta již 30 let, nelze ji uzavřít
p. starosta – záleží na panu Kujanovi, aby to s námi začal řešit
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4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov dle podaných
žádostí a poté přijali usnesení:
Usnesení č. 376/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků a to:
a) části p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře 165 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1361-30/2013 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) části p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře 168 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1361-30/2013 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) části p.p.č.1871/4 (zahrada) o výměře 470 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1362-31/2013 na
zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2
d) části p.p.č. 5943 (ostatní plocha) o výměře 9 m v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1226-43/2010 za
cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) prodej a směna pozemků
Zastupitelstvo projednalo prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a přijalo toto
usnesení:
Usnesení č. 377/2013
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat a směnit pozemky a to:
části p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 84 m2 a st.p.č. 1753 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 58 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1347-18/2013, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 21.840,-Kč za p.p.č. 6218/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2
v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 558 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana P. Š., Jiříkov za dohodnutou cenu
3.840,-Kč. Pan P. Š., Jiříkov doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši
18.000,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodej pozemků
Zastupitelé projednali prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov dle doručených žádostí a
přijali následující usnesení:
Usnesení č. 378/2013
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o výměře 209 m2 a části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o
výměře 737 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu P. K., Praha 3, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady, tj. celkem 5.646, Kč. Na prodej pozemků
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné
činí 1,-Kč/m2 a rok,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 2960/7 (zahrada) o výměře 1086 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 H. a P. R., Rumburk, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice
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č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 130.320,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z 25. jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 379/2013
ZM bere na vědomí usnesení 25. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21. 08. 2013.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - červen 2013
Zastupitelstvo města projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkov za období od ledna do
března 2013 a přijalo usnesení:
Usnesení č. 380/2013
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2013:
a) příjmy ve výši 29.723.222,10 Kč, výdaje ve výši 22.002.239,53 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 7.720.982,57 Kč,
b) výnosy ve výši 31.863.784,04 Kč, náklady ve výši 20.915.681,89 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 10.948.102,18 Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zrušení bankovních účtů vedených u České spořitelny, a.s.
Z důvodu ukončení akce „Kanalizace a ČOV Jiříkov“ zastupitelé rozhodli o zrušení níže
uvedeného účtu a přijali usnesení:
Usnesení č. 381/2013
ZM rozhodlo zrušit níže uvedené bankovní účty vedené u České spořitelny, a.s.:
a) č. účtu 40184 – 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí dotace na akci „ Kanalizace
a ČOV Jiříkov“,
b) č. účtu 60185 - 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí příspěvku od SVS, a.s. na akci
„Kanalizace a ČOV Jiříkov“, financování akce ze zdrojů fondu již bylo ukončeno.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“
– sociální služby Jiříkov na rok 2013
Zastupitelstvo projednalo změnu závazného ukazatele hospodaření u příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2013 a přijalo k věci následující
usnesení:
Usnesení č. 382/2013
ZM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov o změnu závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov pro rok 2013, a tím je příspěvek zřizovatele
na provozní výdaje na rok 2013 ve výši odvodu investičního fondu roku 2013 a rozhodlo
schválit změnu závazného ukazatele, a zároveň rozhodlo, že příspěvek zřizovatele na
provozní výdaje na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“- sociální
služby Jiříkov bude ve výši odvodu investičního fondu roku 2013. Tento příspěvek bude
příspěvkové organizaci převeden do 10 dnů po připsání finančních prostředků z odvodu
investičního fondu na účtu zřizovatele.
Důvodem změny je větší možnost získání dotací pro příspěvkovou organizaci.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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d) mimořádná neinvestiční dotace - povodně v červnu 2013
Zastupitelstvo města Jiříkov projednalo přijetí mimořádné neinvestiční dotace na pokrytí
prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce v rámci řešení krizové situace
při povodních v červnu 2013 a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 383/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem
Ústeckého kraje na pokrytí prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce
v rámci řešení krizové situace při povodních v červnu 2013 ve výši 700.000,-Kč a rozhodlo
uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
Zastupitelé vzali na vědomí přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok
2013 a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 384/2013
ZM bere na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2013 v celkové výši o 21.000,-Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH
obce kategorie JPO II a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady
nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2013.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti a po
projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 385/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 983.104,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2013 do 30. 06. 2013 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) neinvestiční dotace na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje
Zastupitelé vzali na vědomí přijetí neinvestiční dotace na odstranění povodňových škod
v roce 2013 na majetku občanů Ústeckého kraje a po jejím projednání přijali toto usnesení:
Usnesení č. 386/2013
1. ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ústeckým krajem městu
Jiříkov na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů Ústeckého kraje ve
výši 50.000,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že
případné náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci panu P. V., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s panem P. V., Jiříkov a
zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
3. ZM rozhodlo poskytnout dotaci manželům P. M., a P. M., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč
v rámci finanční pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na
majetku občanů Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2013/P na
odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s manželi P. a P.
M., Jiříkov a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
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4. ZM rozhodlo poskytnout dotaci paní J. M., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 3/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s paní J. M., Jiříkov a zároveň
ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
5. ZM rozhodlo poskytnout dotaci paní A. M., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s paní A. M., Jiříkov a zároveň
ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
6. ZM rozhodlo poskytnout dotaci panu L. K., Jiříkov, ve výši 10.000,-Kč v rámci finanční
pomoci Ústeckého kraje na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů
Ústeckého kraje, dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2013/P na odstranění
povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů uzavíranou s panem L. K., Jiříkov a
zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
h) rozpočtové opatření č. 8/2013 Města Jiříkova a převody finančních prostředků z fondu
rezerv
Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 8/2013 a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 387/2013
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 8/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.372.000,-Kč z fondu rezerv na
úhradu výstavby chodníku od č. p. 498 (Bema), ul. Filipovská k objektu č. p. 730 (zdravotní
středisko) a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod
finančních prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet města do 16. 09. 2013.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 3.560.000,-Kč z fondu rezerv na
úhradu opravy krytiny střechy obou budov č. p. 680 a 740 (základní škola) a zároveň ukládá
vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu
rezerv na základní běžný účet města do 16. 09 2013.
4. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 500.000,-Kč z fondu rezerv na
poskytnutí příspěvku ve výši odvodu investičního fondu příspěvkové organizaci Domov
„Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru
provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet
města do 16. 09. 2013.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád
V rámci novel příslušné legislativy byla připravena a s Odborem dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra i konzultována Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2013,
Požární řád. OZV byla projednána na RM s kladným doporučením. Zastupitelstvo věc
projednalo a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 388/2013
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád a rozhodlo
vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky
2013 - 2017
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Zastupitelstvo města projednalo předložený současný stav sociálních služeb ve Šluknovském
výběžku pro roky 2013-2017 zpracovaný v „Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013 – 2017“. Po jeho projednání přijali následující
usnesení:
Usnesení č. 389/2013
ZM projednalo návrh „Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského
výběžku pro roky 2013–2017“ a rozhodlo schválit „Plán rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2013–2017“.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 1. pololetí roku 2013
Zastupitelé projednali předložené plnění úkolů neuvolněného místostarosty pana Miroslava
Horáka za měsíce leden až březen a za duben až červen roku 2013, který toto plnění předkládá
Radě města Jiříkov čtvrtletně. Po projednání zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 390/2013
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 1. pololetí roku 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel
c) informace o činnosti rady města
Starosta města předložil zastupitelstvu dle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, informaci o činnosti rady města za období od posledního zasedání
zastupitelstva města. Zastupitelé pro projednání přijali k věci toto usnesení:
Usnesení č. 391/2013
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, 2 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
pí Rendlová – jak si vede pan Lache, je kontrolován? – odpověděl pan místostarosta – ano, je
kontrolován stejně jako ostatní strážníci, minulý týden s ním proběhlo sezení v kanceláři pana
starosty, pan Lache nesouhlasí s důvody odvolání, dostal písemné napomenutí, jako každý
strážník ví, co je v jeho náplni práce
pí Stožická – chtěla bych pochválit práci Městské policie, vždy mi v rámci problémů v Besedě
pomohli
pí Hegnerová – šlo by zorganizovat besedu ohledně prevence kriminality na základní škole? –
odpověděl pan místostarosta – je i věcí výchovy dětí v rodinách, ale takovou besedu není
problém zorganizovat v součinnosti s rumburským preventistou
pí Lachmanová – vrátím se k chodníku u bývalé prodejny Bema, kdy a jaký průběh bude mít
stavba, kde se bude parkovat? – pracujeme na zpevněné ploše u dílen, nájezd bude od
„rafandy“, parkování bude pro 18 aut, učitelé mají nově zhotovené parkoviště u druhé
budovy školy a to pro 8 aut, firma již dnes zahájila stavbu průřezem asfaltu, bezpečnost zajistí
firma sama s pomocí policie
pí Hegnerová – k varhannímu koncertu, RM rozhodla o přidělení namísto 20.000,-Kč
10.000,-Kč, komu byly tyto finance v rámci Grantu města přiděleny? – odpověděl pan
starosta - nedokážu nyní odpovědět, pí Kosová Vám vše potřebné zjistí
p. starosta – pan Kohout si podal žádost na pořádání koncertu na náměstí, který se bude konat
31. 8. 2013 od 10,00 hodin, v rámci zákona jsme vylepili plakáty, ale město Jiříkov a SK
Viktorie se jakékoliv spojení s touto akcí zříká
p. Matuška – pan Kohout požádal hasiče o zapůjčení elektrocentrály, a to po dobu od 10,00 do
15,00 hodin
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10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 23. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,05 hodin.
V Jiříkově dne 4. září 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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