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 26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 20. listopadu 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

========================================================
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu:
1.
Zahájení
2.
Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) smlouva a rozhodnutí SFŽP – ZŠ č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
c) rozpočtové opatření č. 17/2013 Města Jiříkova
3.
Různé
a) podání žádosti o dotaci
4.
Závěr
=================================================================
Usnesení č. 424/2013
1. ZM projednalo předložený návrh Smlouvy č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ a tyto
materiály bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo schválit Smlouvu č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740
? snížení energetické náročnosti“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729, zastoupený náměstkem ředitele, pověřeným řízením
SFŽP ČR Ing. Jaroslavem Hrubešem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ:
00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, kde se Státní fond
životního prostředí ČR zavazuje poskytnout městu dotaci ve výši 393.451,60 Kč na
spolufinancování akce a konstatuje, že i městu má být poskytnuta rovněž dotace ze státního
rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské
unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na
základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222002437 a bude
činit max. 6.688.677,20 Kč.
3. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS:
115D222002437 a podmínky poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 vydané na základě §14 odst. 3 písm. g) zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále také rozpočtová pravidla) na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740
? snížení energetické náročnosti“.
4. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 393.451,60 Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680
a 740 ? snížení energetické náročnosti“.
5. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 6.688.677,20 Kč poskytnuté Městu
Jiříkov na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
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předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to
prostředky Fondu soudržnosti na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti“.
6. ZM rozhodlo schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši
393.451,60 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí
ČR a finančních prostředků ve výši 6.688.677,20 Kč poskytnutých na základě vydaného
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti na akci
„ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkov v roce 2013 a 2014.
7. ZM ukládá: starostovi města - po podepsat Smlouvu č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na akci „ZŠ Jiříkov
č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ uzavíranou mezi Státním fondem životního
prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729, zastoupený náměstkem
ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR Ing. Jaroslavem Hrubešem a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.
Usnesení č. 425/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2013 v celkové výši 13.662,-Kč, a to za zásah a na věcné prostředky, 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. 426/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 17/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 17/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 427/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na projekt ,,Revitalizace a
rekonstrukce centra města Jiříkov“ do Regionálního operačního programu Severozápad,
jehož celkové náklady činí 42.006.412,-Kč s DPH.
2. ZM projednalo a bere na vědomí povinnost předložit doklad o zajištění finančního krytí
projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to výpis z běžného účtu v
Kč, úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od instituce, která má licenci od ČNB,
či úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od Evropské investiční banky nebo
usnesení zastupitelstva obce, že schvaluje předložení výše uvedeného projektu a zajištění
zdrojů na jeho financování.
3. ZM projednalo a bere na vědomí celkovou výši uznatelných nákladů projektu
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to 42.006.412,-Kč vč. DPH, z toho
85% činí dotace Regionální rady ve výši 35.705.450,-Kč vč. DPH a podíl žadatele činí
6.300.962,-Kč vč. DPH. U více etapového projektu je povinnost předfinancovat minimálně 2
etapy nebo 1/3 celkových nákladů, podle toho, co je vyšší. V případě projektu „Revitalizace
a rekonstrukce centra města Jiříkov“ je vyšší 1/3 projektu, která činí 14.002.137,-Kč.
4. ZM schvaluje:
a) podání žádosti na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ o dotaci
do Regionálního operačního programu Severozápad, jehož celková výše nákladů činí
42.006.412,-Kč vč. DPH,
b) zajištění financování projektu, a to:
 zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových nákladů projektu, tj.
6.300.962,-Kč vč. DPH,
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 zajištění předfinancování projektu ve výši 1/3 celkových nákladů projektu, což činí
14.002.137,-Kč vč. DPH, tj. 33,25 % z celkových nákladů projektu.
Tyto částky budou zajištěny úvěrem.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Mgr. Josef Pokorák

…………………………
p. Miroslav Horák

V Jiříkově dne 22. listopadu 2013
Zapsala: Martina Alice 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 26. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 20. listopadu 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………………..
p. Miroslav Horák

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele. V 16:00 hodin zahájil 26.
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: pan Petr Wittgruber
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Eva Lachmanová
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Renáta Hegnerová.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Josef Pokorák a
pan Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová. Předložený
program zasedání byl po hlasování 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel doplněn v bodě 3 o přijetí
neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH a o bod 4 - podání žádosti o dotaci na projekt
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, poté byl program zastupiteli schválen.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) smlouva a rozhodnutí SFŽP – ZŠ č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti
Zastupitelé projednali předložený návrh níže uvedené smlouvy a po projednání přijali toto
usnesení:
Usnesení č. 424/2013
1. ZM projednalo předložený návrh Smlouvy č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ a tyto
materiály bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo schválit Smlouvu č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740
? snížení energetické náročnosti“ mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729, zastoupený náměstkem ředitele, pověřeným řízením
SFŽP ČR Ing. Jaroslavem Hrubešem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ:
00261424, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, kde se Státní fond
životního prostředí ČR zavazuje poskytnout městu dotaci ve výši 393.451,60 Kč na
spolufinancování akce a konstatuje, že i městu má být poskytnuta rovněž dotace ze státního
rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské
unie, a to prostředky Fondu soudržnosti. Dotace ze státního rozpočtu bude poskytnuta na
základě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D222002437 a bude činit
max. 6.688.677,20 Kč.
3. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS:
115D222002437 a podmínky poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 vydané na základě §14 odst. 3 písm. g)
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také rozpočtová pravidla) na akci „ZŠ Jiříkov
č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“.
4. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 393.451,60 Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680
a 740 ? snížení energetické náročnosti“.
5. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 6.688.677,20 Kč poskytnuté Městu
Jiříkov na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to
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prostředky Fondu soudržnosti na akci „ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti“.
6. ZM rozhodlo schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši
393.451,60 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí
ČR a finančních prostředků ve výši 6.688.677,20 Kč poskytnutých na základě vydaného
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají
být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti na akci
„ZŠ Jiříkov č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkov v roce 2013 a 2014.
7. ZM ukládá: starostovi města - po podepsat Smlouvu č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP na akci „ZŠ Jiříkov
č.p. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ uzavíranou mezi Státním fondem životního
prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ:00020729, zastoupený náměstkem
ředitele, pověřeným řízením SFŽP ČR Ing. Jaroslavem Hrubešem a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
a po projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 425/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2013 v celkové výši 13.662,-Kč, a to za zásah a na věcné prostředky, 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
c) rozpočtové opatření č. 17/2013 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 17/2013 a přijali usnesení:
Usnesení č. 426/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 17/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 17/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Různé
a) podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo Města Jiříkov vzalo na vědomí možnost podání žádosti o dotaci na níže
uvedený projekt do Regionálního operačního programu Severozápad a po projednání přijali
k věci usnesení:
Usnesení č. 427/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na projekt ,,Revitalizace a
rekonstrukce centra města Jiříkov“ do Regionálního operačního programu Severozápad,
jehož celkové náklady činí 42.006.412,-Kč s DPH.
2. ZM projednalo a bere na vědomí povinnost předložit doklad o zajištění finančního krytí
projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to výpis z běžného účtu v
Kč, úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od instituce, která má licenci od ČNB,
či úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od Evropské investiční banky nebo
usnesení zastupitelstva obce, že schvaluje předložení výše uvedeného projektu a zajištění
zdrojů na jeho financování.
3. ZM projednalo a bere na vědomí celkovou výši uznatelných nákladů projektu
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to 42.006.412,-Kč vč. DPH, z toho
85% činí dotace Regionální rady ve výši 35.705.450,-Kč vč. DPH a podíl žadatele činí
6.300.962,-Kč vč. DPH. U více etapového projektu je povinnost předfinancovat minimálně 2
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etapy nebo 1/3 celkových nákladů, podle toho, co je vyšší. V případě projektu „Revitalizace
a rekonstrukce centra města Jiříkov“ je vyšší 1/3 projektu, která činí 14.002.137,-Kč.
4. ZM schvaluje:
a) podání žádosti na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ o dotaci
do Regionálního operačního programu Severozápad, jehož celková výše nákladů činí
42.006.412,-Kč vč. DPH,
b) zajištění financování projektu, a to:
 zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových nákladů projektu, tj.
6.300.962,-Kč vč. DPH,
 zajištění předfinancování projektu ve výši 1/3 celkových nákladů projektu, což činí
14.002.137,-Kč vč. DPH, tj. 33,25 % z celkových nákladů projektu.
Tyto částky budou zajištěny úvěrem.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 26. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 16,25 hodin.
V Jiříkově dne 22. listopadu 2013
Zapsala: Martina Alice 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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