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 30. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. dubna 2014
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) prodeje pozemků
c) prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008
5. Usnesení z 32. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2014
b) přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
c) účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER
d) rozpočtové opatření č. 7/2014 Města Jiříkova
e) rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok
2014
f) smlouva o poskytnutí podpory ze „SFŽP“ a Rozhodnutí „MŽP“
7. Usnesení z 33. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) nabídka na zajištění dalších požadovaných prací - rybník Ostrovní
b) nabídka využití předkupního práva k nemovitostem
c) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 484/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 485/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č. 177-11/2010 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
b) p.p.č. 4965/1 (trvalý travní porost) o výměře 695 m2 a p.p.č. 4966 (trvalý travní porost) o
výměře 47 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.

Usnesení č. 486/2014
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní
porost) o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1379-76/2013, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní L. S., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 75.300,-Kč,
b) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 95 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č. 225-85/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní Mgr. M. J., Praha 9, za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.700,-Kč,
c) st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a části p.p.č. 5665/1 (zahrada) o
výměře 1489 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 813-36/2004, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu R. T., Jiříkov, za cenu a podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. 001/2005, tj. celkem 32.540,-Kč,
d) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
panu J. K., Šluknov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 1.360,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o
budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok,
e) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2533 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
P. K., Jiříkov, za podmínek: prodej pozemků 1000 m2 za 1,-Kč/m2, nad 1000 m2 za
120,-Kč/m2, tj. celkem 201.760,-Kč. Na prodej pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě a současně nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok. Kolaudace
stavby bude provedena do jednoho roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Usnesení č. 487/2014
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 4 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 prodloužení smlouvy do
31. 12. 2015.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr Dodatku č. 4 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 prodloužení smlouvy do
31. 12. 2015.
Usnesení č. 488/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 32. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 22. 04. 2014.
Usnesení č. 489/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2014 v celkové výši 220.000,-Kč, a to 120.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
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akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 490/2014
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.428.291,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 491/2014
ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2014 ve výši 19.740,-Kč a rozhodlo
schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek na rok 2014 a zároveň ukládá
tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.740,-Kč.
Usnesení č. 492/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 7/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 7/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 493/2014
1. ZM projednalo Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“, ve výši
78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační
centra veřejných knihoven“ a toto rozhodnutí bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok
2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“, ve výši
78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační
centra veřejných knihoven“,
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“,
ve výši 78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 –
Informační centra veřejných knihoven“,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 78.000,-Kč z programu ,,Veřejné informační služby
knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven“ na rok 2014, na projekt
,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu ,,Veřejné
informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven“ na rok 2014,
na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“, budou kryty z
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 494/2014
1. ZM projednalo:
a) návrh Smlouvy č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP na spolufinancování projektu
v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve
výši 43.407,-Kč a tento návrh smlouvy bere na vědomí,
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b) Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení
komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši 737.919,-Kč a toto rozhodnutí bere na
vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP na spolufinancování
projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní
zátěže“, ve výši 43.407,-Kč, uzavíranou mezi SFŽP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
b) schválit Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov –
pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši 737.919,-Kč, vydané MŽP dne
19. 03. 2014 a podepsané ředitelem oddělní fondů evropské unie Ing. Jaroslavem Michnou,
c) schválit podmínky Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město
Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši 737.919,-Kč, vydané
MŽP dne 19. 03. 2014 a podepsané ředitelem oddělní fondů evropské unie Ing. Jaroslavem
Michnou,
d) přijmout finanční prostředky ve výši 43.407,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ na základě
Smlouvy č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP,
e) přijmout finanční prostředky ve výši 737.919,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
MŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ na základě
Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437,
f) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní
zátěže“, ve výši 43.407,-Kč a finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci
MŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši
737.919,-Kč budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 495/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 33. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 23. 04. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu SDH JPO II. Jiříkov
s výsledkem bez závad.
3. ZM ukládá: Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Jiříkova – na základě plánu
kontrol provést kontrolu plnění usnesení Rady města Jiříkova č. 436/2011, 1157/2013,
1255/2013 a usnesení č. 1262/2013.
Usnesení č. 496/2014
1. ZM projednalo předloženou nabídku od firmy Land spol. s r.o. Ústí nad Labem na
zajištění dalších požadovaných prací v rámci úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka
Ostrovní a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo přijmout nabídku od projekční firmy Land spol. s r.o. Ústí nad Labem na
zajištění dalších požadovaných prací v rámci úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka
Ostrovní za cenu 1.085.537,20 Kč včetně DPH.
3. ZM rozhodlo, že finanční prostředky ve výši 1.085.537,20 Kč včetně DPH budou na
zajištění úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní poskytnuty v rámci
rozpočtu města po schválení závěrečného účtu za rok 2013.
4. ZM rozhodlo, že v rámci projekčních prací budou projekční firmě Terraprojekt, v.o.s.
Děčín uhrazeny finanční prostředky ve výši 26.620,-Kč včetně DPH, které budou poskytnuty
z rozpočtu města po schválení závěrečného účtu za rok 2013.
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5. ZM ukládá: Radě města Jiříkova - připravit a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 513/2013 na zajištění úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní mezi
Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby firmou Land spol. s r.o. Ústí nad Labem.
Usnesení č. 497/2014
1. ZM projednalo nabídku využití předkupního práva k nemovitosti (budova KINA)
č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a
p.p.č.1882/2 o výměře 180 m2 vše v k. ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov
dle smlouvy ze dne 06. 11. 2002, č. j. V- 1731/2002-531 za cenu 2.300.000,-Kč podanou
panem T. H., Buš.
2. ZM rozhodlo využít předkupního práva k domu č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na
st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180 m2 vše v k. ú. Jiříkov
zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06. 11. 2002, č. j.
V- 1731/2002-531.
3. ZM ukládá: starostovi města – jednat s panem H. o snížení odkupní ceny.
Usnesení č. 498/2014
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. Mgr. Josef Pokorák

…..……………………………
p. Mgr. Vladimír Šamša

V Jiříkově dne 30. dubna 2014
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 30. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 29. dubna 2014
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………………..
p. Mgr. Vladimír Šamša

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

Omluveni: pan Miroslav Skramužský
pan Bc. Jindřich Jurajda, Dis.
paní Libuše Rendlová
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 30. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 11 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: paní Mgr. Renáta Hegnerová
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
člen: paní Naděžda Stožická
hlasování = 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Wittgruber
hlasování = 10 pro, 0 proti, 1 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 Mgr. Vladimír Šamša, zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová.
Předložený program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 29. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 29. zasedání považují za schválené.
V 16,10 hodin se na zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dostavil Bc. Michal Mrázek.
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: 29. ZM – usn. č. 465/2014 – splněno, usn. č. 466/2014 – splněno,
usn. č. 467/2014 – trvá, usn. č. 468/2014 – trvá, usn. č. 469/2014 – trvá, usn. č. 478/2014 –
splněno, usn. č. 483/2014 – splněno
Finanční záležitosti: 29. ZM – usn. č. 471/2014 – 473/2014 – splněna, usn. č. 474/2014 –
trvá, usn. č. 475/2014 – 477/2014 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 484/2014
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
p. Fík – v rámci prodeje objektu po bývalých Lustrech mě napadá několik variant, a to objekt
bude využit a budou zaměstnaní lidé nebo se z kancelářských prostorů stane ubytovna s
výdělkem pro majitele nebo výroba skončí a halu koupí autovrakoviště a zvýší se prašnost, ta
druhá varianta mi připadá jako reálná – odpověděl pan starosta – bylo schváleno pouze zadání
zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje, aby se vytýčily pozemky, kterých by se
prodej týkal, což ještě není samotný prodej
p. Fridrich – naproti je dětské hřiště a celkově klidná zóna, již nyní tam jezdí kamiony, kdo
bude spravovat komunikaci? – odpověděl pan starosta – kamiony budou zajíždět do areálu
jako nyní bránou a veškerá přeprava bude probíhat v areálu
pí Danitová – již teď je tam hluk a tímto se jen zvýší
p. Fridrich – při nočních službách je slyšet, jak v areálu hraje rádio – odpověděl pan starosta –
je to podnět pro zastupitele v rámci rozhodování se
pí Danitová – jak se můžeme vyjádřit, že nesouhlasíme s výstavbou, máme zde majetek, na
balkónech relaxujeme a teď bychom se koukali na halu a mají zastupitelé již v této věci
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stanovisko? – odpověděl pan starosta – Vámi zaslané vyjádření zastupitelé obdrželi a jde
v současné době pouze o zadání zpracování podkladů a pak se bude schvalovat záměr
- odpověděl pan Pokorák – máte petiční právo, myslel jsem, že ostatní nemají zájem a
nyní Vaše účast ovlivní rozhodnutí a přístup k věci jako takové
- pan Dufek – konečně jste přišli, ti, kterých se věc týká, tím máme více názorů, jsem
rád, že jste přišli
p. Eder – uvažuje město o budově pro lékaře? Budova vypadá špatně, pak nechtějte po lidech,
aby své budovy udržovali, rozpadá se zahradnictví i dům po panu Dvořákovi, jsou nějací
pozůstalí? I dům po panu Netušilovi se rozpadá, je tam pilíř s plynem – odpověděl pan Sabo –
plánujeme opravu pilířků, místní podnikatelé ale nemají zájem a tak to opravíme pracovníky
VPP
- odpověděl pan starosta – k panu Dvořákovi jsem jednal s Úřadem pro
zastupování státu, vyvolávací cena domu bude vysoká, mají připočteny své náklady a přímo
nedoporučují městu dům odkoupit, zahradnictví má svého majitele, kterého vyzveme a pokud
je soudný, dá vše do pořádku
p. Eder – jednoho času byli vyzváni majitelé pozemků, kteří mají keře blízko komunikací, aby
je pokrátili, nyní se tomu neděje, místy jsou komunikace tímto zúžené pro průjezd auta –
odpověděl pan Sabo – poznamenám si a vyzveme majitele, některé upravíme díky
pracovníkům VPP
pí Procházková – má Městská policie služby i v noci? Byla vykradena budova po PČR a poté
se Městská policie ptala, jestli jsme něco neviděli, PČR radí soukromníkům, aby své
nemovitosti zabezpečila proti vniknutí, a oni to nemají? – odpověděl pan místostarosta –
pokud se Vás ptají, tak je to klasický postup, vniknout do budovy zezadu se nabízelo, Městská
policie má i noční služby a některé dokonce společné s PČR, ale ve čtyřech se nedá vše
ohlídat, v Jiříkově je nyní 16 zbořených objektů, a spousty na prodej, kde se nabízí jejich
vykradení
pí Měřičková – co bude se skládkou po panu Netušilovi? – odpověděl pan Sabo – majitel byl
vyzván, obsílku si nepřevzal, pozemky jsou v cizím vlastnictví a vstup na ně je jen s jejich
povolením, do domu zasahovat nemůžeme
p. Fodor – občané se na mě obracejí, proč nejsou v parku u kina a na náměstí lavičky, nemají
si kam sednout, dále k autu u domu pana Bajzy, pan Lache řekl, že jsem si stěžoval, jak si toto
může pan Lache vůbec dovolit? Lidé ho nemají rádi – odpověděl pan starosta – k lavičkám
povím, že park u kina je letitý problém, uklízíme matrace, které se tam objevují, dělají si tam
z toho hřiště, náměstí chceme postupně zrekonstruovat, lavičky nyní dáme na ulici 9. května,
k Elitexu a k nově vysázené aleji na Svobodově ulici
p. Fík – k Městské policii bych chtěl říct, ať se pan velitel naučí zdravit
p. Kužel – k Městské policii chci také říct, že bydlím u kostela, a když vidím, jak se devastuje
a projde jim to bez zásahu! ano, pár výjimek bylo, kdy zasáhli, proč je tedy máme? říká se, že
se ničí kostel a tak škola dala síť, aby nelétaly míče na kostel, běžte k nejbližšímu vašemu
baráku a podívejte se, jaký je tam nepořádek, musím se zastat místních úředníků, kteří mi
pomohli, když již tři roky žádám na MěÚ v Rumburku v rámci polorozpadlé zdi, která padá
na můj majetek
p. Bajan – odpoledne nepřizpůsobivý okopávají úřad, problém vidím i navážení sutě k lesu
z Rumburku, drancují se komunikace, nechť jezdí po poli, proč pracovníci VPP nevysbírají
vyvrácené kameny, které lítají do zahrad a na domy? Loni firma SAM zadělala jen tři díry,
více ne – odpověděl pan Stredák – je to řízená a povolená zavážka až do roku 2015, v loni
když byl problém, tak firma ZEPS opravila letmou zavážkou, cesta před Duhákem a
Františkova ulice bude vyspravena
k tématu proběhla diskuze občanů, zastupitelů a zástupců města s tím, že na dalším zasedání
bude podána bližší informace k plnosti skládky a opravě komunikace.
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p. Kužel – jaký je současný stav stavby nové mateřské školy? Prý je výstavba pozastavena –
odpověděl pan starosta – byla podána námitka na Krajský úřad do Ústí nad Labem ohledně
demoličního výměru, nevím, v jakém stádiu šetření je, také byl dán podnět na Policii ČR do
Ústí nad Labem na vedení města ve věci korupce spojené s výstavbou mateřské školy
p. Kužel – víte, kdo toto podal? Pokud ano a ten dotyčný je zde, tak bych mu chtěl říct, že
mateřská škola je přeplněná (105 dětí), nějaký chytrák dělá městu naschvály, když město
začalo něco dělat pro naše nejmenší občany, dotyčný měl dát trestní oznámení na minulé
zastupitelstvo, když se prodávali různé majetky, ať si vezme bílou zástěru a jde nám hlídat
děti, pokud umí školku postavit levněji, tak ať si vezme montérky a školu postaví
pí Danitová – chystá se nový jízdní řád platný od roku 2015, pro nás občany děs a hrůza,
zrušili se víkendové spoje i školní spoje pro děti z Filipova, když se o tomto jednalo, nedalo
se připojit jako účastník řízení, nejedná se o jednom člověku, postihne to více lidí, dopravce
ze Semil všem vyhovoval – odpověděl pan starosta – víme o tom, věc projednáváme, město
toto moc neovlivní, dříve se přispívalo na obslužnost, nyní má vše pod sebou kraj, Ing. Šmíd
má na starosti zjistit spoje pro občany, poté vše předáme jako podnět na Krajský úřad do Ústí
nad Labem, v rámci výběrového řízení dopravu vyhrály Karlovy Vary, bude nově zřízen i
vlakový spoj Doní Poustevna - Sebnitz a proto se některé linky rozhodily
p. Bajan – když se spojí vlakem Sebnitz s Dolní Poustevnou, nelze na tento spoj navázat? –
odpověděl pan starosta – jednáme s Destinačním fondem Krásná Lípa o vlaku Ebersbach
Jiříkov v návaznosti na spoj až do Dolní Poustevny
p. Kolompár – p. Kužel vehementně kope za mateřskou školu, měl jsem problém, když mi
děti nepřijali, neboť bylo plno, střídal jsem se ženou na směnách a děti jsme si předávali
v autobuse, město má povinnost se postarat
p. Kužel – odpovím Vám, jsem na mateřské dovolené, město chce školu opravit, neboť
zjistilo, že je budova v havarijním stavu a proto investuje třicet milionů, pletete hrušky
s jablky, proč bych vás já měl poslouchat, že školka nebude dalších dvacet let? Školka tady je,
je tady plán a jsou tady peníze, ale nějaký moula hází na město nějakou korupci, ať ten moula
vystoupí, vezme si montérky během dne a jde hlídat děti, město chce postavit školku, ten
moula to tady zdržuje, město se o občany stará, neboť školka byla v dezolátním stavu, žijeme
v demokratickém státu, jestliže já chodím do práce a odvádím městu daně a neříkejte, že tady
všichni platí daně, když je zde 22% nezaměstnanost, ještě povím, byl den otevřených dveří
v mateřské školce a víte, kolik nás tam přišlo rodičů? Paní Majáková říkala, že ani neměla tak
velkou prezentační listinu, protože nepočítala, že se tolik rodičů přijde podívat, město začalo
školku stavět, ano, můžu si odvézt dítě i do Krásné Lípy, jde mi o to, že když se začalo stavět,
tak proč tady někdo dělá naschvály, budovu znám a vím, v jakém byla stavu, když jsem ji
nahazoval před 25 lety, byla to už tehdy ruina
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali záměr prodeje níže uvedených pozemků ve vlastnictví města a přijali
usnesení:
Usnesení č. 485/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č. 177-11/2010 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 4965/1 (trvalý travní porost) o výměře 695 m2 a p.p.č. 4966 (trvalý travní porost) o
výměře 47 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a poté přijalo
následující usnesení:
Usnesení č. 486/2014
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní
porost) o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1379-76/2013, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní L. S., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 75.300,-Kč,
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 95 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č. 225-85/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní Mgr. M. J., Praha 9, za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 15.700,-Kč,
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a části p.p.č. 5665/1 (zahrada) o
výměře 1489 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 813-36/2004, které jsou zapsány na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu R. T., Jiříkov, za cenu a podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě
č. 001/2005, tj. celkem 32.540,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2
d) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
panu J. K., Šluknov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 1.360,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o
budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2533 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
P. K., Jiříkov, za podmínek: prodej pozemků 1000 m2 za 1,-Kč/m2, nad 1000 m2 za
120,-Kč/m2, tj. celkem 201.760,-Kč. Na prodej pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě a současně nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok. Kolaudace
stavby bude provedena do jednoho roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008
Zastupitelstvo města projednalo Dodatek č. 4 ke Smlouvě o budoucí smlouvě č. 008/2008
s panem J. J. a paní L. N. a přijalo k věci usnesení:
Usnesení č. 487/2014
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 4 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 prodloužení smlouvy do
31. 12. 2015.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr Dodatku č. 4 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
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a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do
31. 12. 2015.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 32. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení ze zasedání Finančního výboru a přijali usnesení:
Usnesení č. 488/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 32. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 22. 04. 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2014
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 489/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2014 v celkové výši 220.000,-Kč, a to 120.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti
a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 490/2014
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.428.291,-Kč přijatou v období od 01. 01. 2014 do 31. 03. 2014 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí účtovací dopis DSO SEVER a po jeho projednání
přijalo usnesení:
Usnesení č. 491/2014
ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2014 ve výši 19.740,-Kč a rozhodlo
schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek na rok 2014 a zároveň ukládá
tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.740,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 7/2014 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 7/2014 Města Jiříkov a přijali následující
usnesení:
Usnesení č. 492/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 7/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 7/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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e) rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2014
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury v rámci projektu
„Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“ a po jeho projednání přijalo
usnesení:
Usnesení č. 493/2014
1. ZM projednalo Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“, ve výši
78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační
centra veřejných knihoven“ a toto rozhodnutí bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok
2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“, ve výši
78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační
centra veřejných knihoven“,
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na rok 2014 na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“,
ve výši 78.000,-Kč, a to z programu ,,Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 –
Informační centra veřejných knihoven“,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 78.000,-Kč z programu ,,Veřejné informační služby
knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven“ na rok 2014, na projekt
,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu ,,Veřejné
informační služby knihoven (VISK) 3 – Informační centra veřejných knihoven“ na rok 2014,
na projekt ,,Automatizace knihovny v Jiříkově a pobočky ve Filipově“, budou kryty z
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) smlouva o poskytnutí podpory ze „SFŽP“ a Rozhodnutí „MŽP“
Zastupitelé vzali na vědomí návrh Smlouvy č. 12106792 v rámci spolufinancování projektu
OŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ a zároveň vzali
na vědomí Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov –
pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“. Po projednání věci přijali usnesení:
Usnesení č. 494/2014
1. ZM projednalo:
a) návrh Smlouvy č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP na spolufinancování projektu
v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve
výši 43.407,-Kč a tento návrh smlouvy bere na vědomí,
b) Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov – pořízení
komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši 737.919,-Kč a toto rozhodnutí bere na
vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP na spolufinancování
projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní
zátěže“, ve výši 43.407,-Kč, uzavíranou mezi SFŽP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
zastoupený ředitelem Ing. Petrem Valdmanem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
b) schválit Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město Jiříkov –
pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši 737.919,-Kč, vydané MŽP dne
19. 03. 2014 a podepsané ředitelem oddělní fondů evropské unie Ing. Jaroslavem Michnou,
c) schválit podmínky Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437 v rámci projektu ,,Město
Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši 737.919,-Kč, vydané
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MŽP dne 19. 03. 2014 a podepsané ředitelem oddělní fondů evropské unie Ing. Jaroslavem
Michnou,
d) přijmout finanční prostředky ve výši 43.407,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ na základě
Smlouvy č. 12106792 o poskytnutí podpory ze SFŽP,
e) přijmout finanční prostředky ve výši 737.919,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
MŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“ na základě
Rozhodnutí MŽP č. EDS 115D212000437,
f) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu v rámci OPŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní
zátěže“, ve výši 43.407,-Kč a finančních prostředků na spolufinancování projektu v rámci
MŽP ,,Město Jiříkov – pořízení komunální techniky na snížení imisní zátěže“, ve výši
737.919,-Kč budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 33. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení z jednání Kontrolního výboru a po jeho
projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 495/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 33. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 23. 04. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu SDH JPO II. Jiříkov
s výsledkem bez závad.
3. ZM ukládá: Kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Jiříkova – na základě plánu
kontrol provést kontrolu plnění usnesení Rady města Jiříkova č. 436/2011, 1157/2013,
1255/2013 a usnesení č. 1262/2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) nabídka na zajištění dalších požadovaných prací - rybník Ostrovní
Zastupitelé vzali na vědomí nabídku firmy Land spol. s r.o. Ústí nad Labem ohledně úprav
obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní a po jejím projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 496/2014
1. ZM projednalo předloženou nabídku od firmy Land spol. s r.o. Ústí nad Labem na
zajištění dalších požadovaných prací v rámci úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka
Ostrovní a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo přijmout nabídku od projekční firmy Land spol. s r.o. Ústí nad Labem na
zajištění dalších požadovaných prací v rámci úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka
Ostrovní za cenu 1.085.537,20 Kč včetně DPH.
3. ZM rozhodlo, že finanční prostředky ve výši 1.085.537,20 Kč včetně DPH budou na
zajištění úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní poskytnuty v rámci
rozpočtu města po schválení závěrečného účtu za rok 2013.
4. ZM rozhodlo, že v rámci projekčních prací budou projekční firmě Terraprojekt, v.o.s.
Děčín uhrazeny finanční prostředky ve výši 26.620,-Kč včetně DPH, které budou poskytnuty
z rozpočtu města po schválení závěrečného účtu za rok 2013.
5. ZM ukládá: Radě města Jiříkova - připravit a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 513/2013 na zajištění úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní mezi
Městem Jiříkov a zhotovitelem stavby firmou Land spol. s r.o. Ústí nad Labem.
hlasování = 8 pro, 3 proti, 1 se zdržel
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b) nabídka využití předkupního práva k nemovitostem
Zastupitelstvo města projednalo nabídku na využití předkupního práva k nemovitosti č. p. 960
a poté přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 497/2014
1. ZM projednalo nabídku využití předkupního práva k nemovitosti (budova KINA)
č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a
p.p.č.1882/2 o výměře 180 m2 vše v k. ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov
dle smlouvy ze dne 06. 11. 2002, č. j. V- 1731/2002-531 za cenu 2.300.000,-Kč podanou
panem T. H., Buš.
2. ZM rozhodlo využít předkupního práva k domu č. p. 960 v části obce Starý Jiříkov na
st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180 m2 vše v k. ú. Jiříkov
zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06. 11. 2002, č. j.
V- 1731/2002-531.
3. ZM ukládá: starostovi města – jednat s panem H. o snížení odkupní ceny.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) informace o činnosti rady města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města a po projednání
přijali usnesení:
Usnesení č. 498/2014
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 = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
pí Lachmanová – ohledně zavážky, kam občané vozí stavební odpad? – odpověděl pan
starosta – na skládku do Rožan
- na Vyhlídce je v lese velký nepořádek a i německý odpad – odpověděl pan
starosta – majitelem jsou Lesy ČR, vyzveme je na základě Vašeho podnětu
- to se týká i zhoršeného stavu na Pohraniční ulici
- kdo má dohled nad pracovníky VPP? – odpověděl pan starosta – pan Martin
Hase společně s odborem místního a bytového hospodářství
– jak je to daleko s informační cedulí ohledně památek při příjezdu od
Studánky? – odpověděl pan starosta – mám jednání s Destinačním fondem Krásná Lípa příští
týden
p. Jirkovský – k pracovníkům VPP, kdybych je měl zaměstnávat, tak si nevydělají, je nad
nimi malý dozor, pracují dvě tři hodiny denně, škoda peněz, měli by se více kontrolovat –
odpověděl pan starosta – s dohledem pomáhal i pan Krejčí, ten je ale dlouhodobě nemocný,
od příštího měsíce přijímáme dalších 33 lidí, ze kterých budou vybráni tři koordinátoři a ti se
pak budou i zodpovídat, jsou i finančně zvýhodněni oproti ostatním
pí Stožická – při jízdě autem jsem viděla, jak pracují, nemají žádnou pracovní morálku
p. Pokorák – chci reagovat na problémy s městskou policií, když si stěžují občané,
nepřehodnotíme stanovisko na základě nových skutečností?
- odpověděl pan starosta – velitel městské policie je v současnosti na prolongaci
- odpověděl pan místostarosta – již dvakrát neprošel můj návrh na odvolání, pan
Lache dostal napomenutí, a byl zároveň upozorněn, že se takto policista nesmí chovat, PČR
s ním odmítá sloužit, věc řeším dál, mám totiž strach, že provede něco, co by mohl být průšvih
pí Lachmanová – když nesloží zkoušky, tak musí u policie skončit? – odpověděl pan starosta
– ano
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pí Stožická – proč se přechází v pracích na základní škole na druhou budovu?
pí Hegnerová – mrzí mě, že jako učitelé a zastupitelé nejsme informováni – odpověděl pan
Sabo – proč se nepřijde zeptat?
pí Lachmanová – udělejte článek do Jiříkovských novin
pan starosta – problém vznikl už při výběru firmy, která práce provede, dle dokumentace je
hodnotícím faktorem cena, lešení se přesunulo, neboť vznikly problémy se zateplením
budovy, z prvního stupně se musí sundat, protože není dle norem, okna přiveze firma zítra
p. Havlůj – nelíbí se mi to, je pravda, že dle projektu se to nechá udělat, firma to ale udělá za
peníze, je potřeba udělat posouzení a udělat kotvy, které zateplení udrží, k firmě jsem již na
podzim upozornil, že je divná, ať předloží certifikát, jaký má mít, firma má dle mých
informací malou výrobu a dováží okna z Polska – odpověděl pan starosta – v rámci dotačního
titulu musíme vždy předložit certifikát, jinak by nám neproplatili vynaložené prostředky
p. Havlůj – mělo být ve smlouvě, že nebude žádný smluvní dodavatel, dále je ve smlouvě
uvedeno, že bude umístěna cedule ke stavbě, ta ale není, máte přitom dva dozory – odpověděl
pan Sabo – projektová manažerka nám tvrdí, že cedule být nemusí, znovu toto prověříme,
k firmě máme stejné obavy, na akci se při první výzvě nikdo nepřihlásil, při druhé přišlo osm
nabídek, z nich bylo šest vyřazeno pro neúplnost a ze zbývajících dvou byla vybrána firma
Elstav, dle živnostenského listu mají kvalifikaci, mají i doporučení, výběrové řízení nešlo
zrušit, protože byly dvě nabídky
V 18,30 hodin se z jednání omluvil pan Dufek.
pí Lachmanová – je problém s umístěním té cedule? – odpověděl pan starosta – vše je o
financích, my jsme investoři a tak ceduli uhradíme
p. Šamša – kdo zabezpečuje odvoz zateplení – hliníkové plechy? – odpověděl pan starosta –
pan Hase a zaměstnanci VPP ho odvážejí do sběrných surovin do Rumburku
pí Hegnerová – okna se dělají zevnitř? – odpověděl pan Sabo – ano
pí Stožická – jak je to nebytovým prostorem pro kadeřnici v čp. 4, lidé se na mě obracejí? –
odpověděl pan starosta - úpravy probíhají dle projektu a opravuje se pouze tato místnost,
sociální zařízení bude rozpočítáno do nájemného
p. Havlůj – v článku 14.1 smlouvy je napsáno, že bude umístěna cedule – odpověděl pan
starosta – dáme ji tam
pí Hegnerová – nedostali jsme harmonogram prací – odpověděl pan starosta – zašleme Vám ji
- minulý týden proběhl koncert v kostele sv. Jiří ke 100. výročí a svátku sv.
Jiří, za město tam nebyl nikdo, což je ostuda, druhý den byla prohlídka kostela a
nepřizpůsobivý zde dělali nepořádek, také nebyla dostatečná propagace této akce –
odpověděla pí Flégrová – plakáty jsme vylepili před týdnem
pí Lachmanová – mám návrh, aby město zakoupilo velkou tabuli s výměnnými lištami, na
které by se aktuálně psaly akce ve městě, dá se opomenout na akce, ačkoliv se dá článek do
Jiříkovských novin
pí Hegnerová – mám kladné ozvy na brožuru, jen dle sestry Evelíny jsou překlady špatné,
k článku pí Štolcové, proč jsem na něj nemohla reagovat, akce byla města a ne má
individuální, ať je jeden člověk, který se bude věnovat propagaci a kultuře, ať víme na koho
se obrátit, město se neprezentuje – odpověděl pan starosta – k brožuře, brožuru korektorovali
starostka Ebersbach-Neugersdorfu a dalších pět rodilých Němců, kteří byli členy
projektového týmu
p. Pokorák – souhlasím, že je špatná informovanost, lidé nečtou, vymysleme jinou formu
propagace, blíží se oslavy a nikdo o tom nic neví, chceme účast, přitom chybí informovanost
pí Lachmanová – schází se Redakční rada? – odpověděla pí Flégrová – ne, noviny jsou jim
zasílány na email, další korekce dělá pan starosta, tajemník MěÚ a pan místostarosta

15

pan starosta – budeme jedině rádi, když nám někdo s novinami a i s propagací pomůže
p. Havlůj – usekl jste diskuzi ohledně lékařské péče, pokud si Lužická nemocnice účtuje
paušál, tak se vlastně obohacuje a je to na trestní oznámení – odpověděl pan starosta – byl
jsem dnes na Policii ČR, kde mě odmítli a sdělili mi, že je to věc dozorčí rady
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 30. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19,00 hodin.
V Jiříkově dne 06. května 2014
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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