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 4. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 22. února 2011
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 nemovitostí
d) vypořádání vlastnictví v areálu Domova důchodců ve Filipově
5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování příspěvků poskytnutých občanským sdružením v roce 2010
b) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010
c) převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
d) zrušení emise akcií firmy Textilní holding Rumburk, a.s.
e) přijetí úvěru na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340,345,
346
f) přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
g) rozpočtové opatření č. 1/2011 Města Jiříkova
7. Usnesení z 1. a 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé - diskuze
a) dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov,
okres Děčín – příspěvková organizace
b) návrh řešení nové výstavby objektu pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
c) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
d) dopis Státního fondu životního
e) návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova
9. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 41/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.

Usnesení č. 42/2011
ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemku a to:
a) p.p.č 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 987m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu
za cenu a podmínek dle směrnice č. 04/2009.
b) p.p.č.1836/1 (zahrada) o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
c) p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle
směrnice č. 04/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 43/2011
1. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) M. B., 408 01 Rumburk - p.p.č. 5772 (zahrada) o výměře 255m2 v k.ú. Jiříkov na rozšíření
zahrady za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 30.600,-Kč.
b) manž. MUDr. E. a P. P., 407 53 Jiříkov – část p.p.č. 6541 (ostatní komunikace) dle GOP
č.1217-19/2010 nově vzniklou p.p.č. 6541/2 o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov jako přístup k
domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, t.j celkem 13.940,-Kč.
c) L. H., 408 01 Rumburk – část p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) dle GOP č.123350/2010 nově vzniklou 3909/5 o výměře 1021m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 12.020, Kč. Na prodej
pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde
nájemné činí 1,-Kč/m2 a rok.
d) manž. M. a M. B., 407 53 Jiříkov - p.p.č. 831/1 (trvalý travní porost) o výměře 32m2 a
část p.p.č. 795/7 – díl „b“ (zahrada) o výměře 261m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1223-37/2010
na rozšíření zahrady u domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 40.600,Kč.
2. ZM rozhodlo směnit pozemky a to:
a) díly „d“ a „c“ z pozemkové parcely č. 5944/1 (ostatní komunikace) o výměře 30m2 a díl
„e“ ze stavební parcely č. 1022/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7m2 vše v k.ú.
Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ ze stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha
a nádvoří) o výměře 186m2, díl „b“ ze stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří)
o výměře 339m2 a část stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří) - nově vzniklou
parcelu č. 6620 o výměře 76m2 dle GOP č. 1229-48/2010 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví P.
M. H., 250 01 Brandýs nad Labem. Cena směňovaných pozemků činí 120,-Kč/m2. Město
Jiříkov uhradí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 67.680,-Kč.
b) část p.p.č. 3418/1 – díl „b“ (trvalý travní porost) o výměře 415m2, p.p.č. 3415 (trvalý travní
porost) o výměře 58m2, p.p.č. 3416 (trvalý travní porost) o výměře 198m2, část p.p.č. 6337 –
nová 6337/2 (ostatní plocha) o výměře 63m2, část p.p.č. 5953/1 – díl „a“ (ostatní plocha) o
výměře 37m2, p.p.č. 3693 (ostatní plocha) o výměře 255m2, část p.p.č. 5953/1 – nová 5953/3
(ostatní plocha) o výměře 81m2, p.p.č. 3605/1 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2, p.p.č.
3607/3 (zahrada) o výměře 96 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1222-36/2010 ve vlastnictví
Města Jiříkov na rozšíření zahrady za p.p.č. 3310 (trvalý travní porost) o výměře 414m2,
p.p.č. 3314 (ostatní plocha) o výměře 917m2, p.p.č. 3316 (ostatní plocha) o výměře 511m2 vše
v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M., 408 01 Rumburk. Směna pozemků bude bez
doplatku.
Usnesení č. 44/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost pana J. K., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti
č.p. 678, ulice Čapkova na st.p.č. 1162, vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p.
678, ulice Čapkova, na st.p.č. 1162, se st.p.č. 1162, vše v k.ú. Jiříkov.
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Usnesení č. 45/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost pana L. G., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti
č.p. 14, ulice Tylova na st.p.č. 17, vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
č.p. 14, ulice Tylova, na st.p.č. 17, se st.p.č. 17, vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 46/2011
1. ZM bere na vědomí informaci o vlastnictví budovy č.p. 65 ve Filipově a přilehlých
pozemků.
2. ZM schvaluje podání žádosti o převodu budovy č.p. 65 na st.p.č. 897 v části obce Filipov,
st.p.č. 897 o výměře 1946m2, st.p.č.1088/1 o výměře 360m2, st.p.č.1088/2 o výměře 1079m2
vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
Usnesení č. 47/2011
1. ZM bere na vědomí usnesení 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 16.02.2011.
2. ZM rozhodlo pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení pan Mgr.
Vladimír Šamša a pan Jiří Masopust pro výkon následné kontroly použití příspěvku
poskytnutého v roce 2010 TJ Spartak Jiříkov s provedením kontroly do 11.03.2011.
3. ZM rozhodlo pověřit finanční a kontrolní výbor kromě kontrolních úkolů vyplývajících z §
119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět
následné finanční kontroly a následné veřejnosprávní kontroly na místě.
Usnesení č. 48/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v
roce 2010:
a) SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 65.000,-Kč, z toho:
- 32.000,-Kč na Valentýnskou aerobik show, aerobik master class, loučení se školním rokem,
- 8.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky, závodní oblečení a obuv, letní tábor s
aerobikem, kondiční týden, vánoční besídka pro děti a rodiče,
- 25.000,-Kč na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, mini aerobik, Dance
aerobik, Aerobik a fitness basic cup, Master Class,
příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
b) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s. Rumburk, příspěvek ve výši celkem
50.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže, provozní náklady klubu a nákup materiálu
pro činnost kroužků, příspěvek byl vyúčtován pozdě dne 02.02.2011 a vyčerpán v plné výši.
2. ZM výše uvedená vyúčtování příspěvků schvaluje.
Usnesení č. 49/2011
ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2010:
a) Výkon státní správy
b) Příspěvek na školství
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR
e) Volby do zastupitelstev obcí
f) Sčítání lidí, domů a bytů
g) SDH-akceschopnost,mzd. náklady
h) 1.domácnost -zajištění potřeb v důsledku povodně
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Výše dotace
(příspěvku)
1.038.800,-Kč
581.000,-Kč
2.983.939,-Kč
63.900,-Kč
63.900,-Kč
11.625,-Kč
268.339,-Kč
30.000,-Kč

Vratka nedočerpané
dotace
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
502,60 Kč
11.625,-Kč
0,-Kč
6.269,-Kč

i) Podpora zkvalitnění péče o seniory
j) Rekonstrukce náměstí v Jiříkově - PD
k) Autobusové zálivy v Jiříkově - PD

500.000,-Kč
204.000,-Kč
77.000,-Kč

0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

Celkem
5.822.503,-Kč
18.396,60 Kč
a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpaných dotací roku 2010 ve výši 18.396,60 Kč.
Usnesení č. 50/2011
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 252.167,-Kč do fondu pro výstavbu
domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov v roce 2010 dle schválených závazných ukazatelů rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2010.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu pro výstavbu domova důchodců.
Usnesení č. 51/2011
1. ZM bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku Města Jiříkova roku 2010.
2. ZM rozhodlo na základě zrušené emise akcií firmy Textilní holding Rumburk, a.s. dne
19.11.2010 zrušit a vyřadit 1.695 ks akcií v celkové hodnotě 1.695.000,-Kč firmy Textilní
holding Rumburk, a.s., IČ 00174424 z účetnictví Města Jiříkova.
Usnesení č. 52/2011
1. ZM bere na vědomí:
a) Záznam z vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
Nabídka na poskytnutí investičního úvěru do výše 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních
úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.
b) Návrh Smlouvy o úvěru č. 0061/11/5652, uzavírané mezi Městem Jiříkov a
Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ
00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav
panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 7.000.000,-Kč od Československé obchodní banky, a.s.,
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na zajištění stavebních úprav
panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346, s dobou splatnosti do roku 2019, investiční úvěr
bez zajištění s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + marže 1,1% p.a,
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a
Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ
00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav
panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346,
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652 mezi Městem Jiříkov a Československou
obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na přijetí
úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p.
339, 340, 345, 346,
d) uložit starostovi města Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652 podepsat,
e) uložit starostovi města informovat Českou spořitelnu, a.s. Praha, o úmyslu převzít závazek
od Československé obchodní banky, a.s. Praha, dle podmínek uvedených ve Smlouvě u úvěru
č. 129260479, uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. Praha, schválené Zastupitelstvem města
Jiříkova na 10. zasedání dne 19.06.2007, č. usnesení 97/2007,
f) nepřijmout investiční úvěr do 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových
domů č.p. 339, 340, 345, 346 od České spořitelny, a.s. Praha,
4

g) nepřijmout investiční úvěr do 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových
domů č.p. 339, 340, 345, 346 od Komerční banky, a.s. Praha,
h) uložit starostovi města informovat banky ve smyslu stanovení písmen f) a g).
Usnesení č. 53/2011
1. ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011 ve výši 1.348.700,-Kč.
Z toho 560.000,-Kč příspěvek na školství (v tom 146.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov,
Filipovská 686 - příspěvková organizace a 414.000,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace) a 788.700,-Kč na výkon státní správy v působností obcí.
Zároveň ZM rozhodlo, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou
kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
2. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686
- příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2011 poskytovaný
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 146.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2011 poskytovaný
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 414.000,-Kč.
Usnesení č. 54/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 55/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 3. ledna 2011.
2. ZM schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011.
3. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 14. února 2011 a schvaluje provedení
navržených kontrol autoprovozu PHM MěÚ, MP a SDH.
Usnesení č. 56/2011
1. ZM projednalo a schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407
53 Jiříkov, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
2. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zaslat Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se
sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov na Krajský úřad Ústeckého kraje.
Usnesení č. 57/2011
1. ZM projednalo zprávu vedoucího odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov o
stavu stávající budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres
Děčín - příspěvková organizace v ul. Hradecká v Jiříkově a o dalších učiněných krocích
k možnosti výstavby nové budovy pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a tuto zprávu bere na vědomí.
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2. ZM rozhodlo zpracovat studii pro výstavbu nové budovy o 3 třídách pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
včetně jejího umístění na st.p.č. 547, p.p.č. 463, 461, 460, 462, 465 a 5758/2 vše v k.ú.
Jiříkov, ul. Filipovská v Jiříkově k dalšímu posouzení zda pro město bude výhodnější
zrekonstruovat stávající budovu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín - příspěvková organizace v ul. Hradecká v Jiříkově a nebo postavit novou
budovu o 3 třídách na pozemcích mezi ulicí Filipovská a Fibichova v Jiříkově.
3. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit u odborné
projekční firmy zpracování studie pro stavbu nové budovy o 3 třídách pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
včetně jejího umístění na st.p.č. 547, p.p.č. 463, 461, 460, 462, 465 a 5758/2 vše v k.ú.
Jiříkov, ul. Filipovská v Jiříkově.
Usnesení č. 58/2011
ZM rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci na realizaci projektu nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež „Hrou k povinnostem“ do operačního programu IOP 3.1b) pro zajištění
rekonstrukce objektu č.p. 4 v k.ú. Jiříkov, ve kterém vznikne zázemí pro sociální služby a
terénního pracovníka.
Usnesení č. 59/2011
ZM bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140
00 Praha k prodloužení lhůty Registračního listu č. 1151120309 pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace u akce č. 09031471 „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ 7. výzvy Operačního
programu Životního prostředí, který byl stanoven na 31.10.2011 s podmínkou předložení
kompletních podkladů na provozování oddílného modelu do 30.04.2011.
Usnesení č. 60/2011
ZM rozhodlo vydat směrnici č. 2/2011 Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova s platností a
účinností od 01.03.2011.

Ověřovatelé usnesení a zápisu:

..........................................
Mgr. Josef Pokorák

...........................................
Miroslav Skramužský

V Jiříkově 22.02.2011
Zapsala: Praženková Eva
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 4. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 22. února 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
Mgr. Josef Pokorák

……………………………..
pan Miroslav Skramužský

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
bylo přítomno 14 členů ZM – usnášení schopné.
V úvodu zasedání představil starosta města děti ze Základní školy v Jiříkově, které pod
vedením Mgr. Jany Haüslerové vytvořily znak Města Jiříkova z materiálů určených ke třídění
odpadů. Znak o rozměrech 100 x 100 cm je v současné době vystaven na Krajském úřadě
Ústeckého kraje. Jednalo se o akci - informace o nutnosti třídění odpadu a o pokus o světový
rekord, kdy se tohoto zúčastnilo na 550 základních škol z celé ČR. Starosta města poděkoval
Mgr. Janě Haüslerové a dětem za prezentaci Města Jiříkova a předal všem malou pozornost.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi: předseda: pan Jindřich Jurajda
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Václav Jirkovský
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Mgr. Vladimír Šamša
hlasování = 13 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 Miroslav Skramužský,
zapisovatelkou byla určena paní Eva Praženková.
Starosta města požádal zastupitele o stažení z programu projednání bodu týkající se zrušení
zástavního práva, které bylo hlasováním 13 pro, 1 se zdržel schváleno a odloženo. Poté byl
předložený program hlasováním 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel schválen.
Zápisy a usnesení z 2. a 3. zasedání ZM byly řádně zveřejněny na úředních deskách a na
webových stránkách města, nebyly vzneseny žádné námitky, proto se považují za schválené.
V dalším starosta města požádal zastupitele a občany o dodržování Jednacího řádu
zastupitelstva města.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
V 16:15 hodin se dostavil Bc. Mrázek
Jednotliví vedoucí odborů informovali zastupitele o plnění úkolů zadaných na 2. a 3 zasedání
ZM, kdy konstatovali, že většina úkolů je splněných, některé se plní průběžně a některé jsou
předmětem tohoto zasedání.
Starosta města informoval o projednání sněhových síťových zábran v Dopravní komisi
Ústeckého kraje (členové komise nevědí, že takové sítě existují). Uvedené sítě zajistí pan
Stredák.
Dále informoval o tom, že udělování čestného občanství, dle zákona o obcích, je pravomocí
zastupitelstva. Bude prověřeno, jak toto řeší jiná města a zastupitelům budou předloženy
podklady.
Po provedené kontrole plnění minulých usnesení přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 41/2011
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
Starosta města, ještě než dal slovo občanům, informoval o návštěvě ředitele oblastní pobočky
ČS a.s., kdy bylo oznámeno, že pobočka ČS a.s. v Jiříkově bude k 1. dubnu z ekonomických
důvodu zrušena. Bylo přislíbeno, že bude v Jiříkově zbudován bankomat a to v prostorách
autobusové zastávky na náměstí. Dále podal informaci, že napsal a zaslal dopis na generální
ředitelství ČS a.s. s požadavkem o zachování pobočky v Jiříkově s možností odpuštění
nájemného, které ročně činní cca 77.000,- Kč. V současné době se čeká na odpověď.

8

Pan Hodonský měl několik dotazů a připomínek:
1) proč informace o zrušení pobočky ČS a.s. nebyla zveřejněna v Jiříkovských novinách?
Odpověď: schůzka proběhla až po vydání Jiříkovských novin.
2) bankomat by mohl být umístěn do budovy městského úřadu
Odpověď: pokud by byl zbudován venkovní bankomat (do budovy městského úřadu) je toto
limitováno minimálně 1000 výběry měsíčně. Vnitřní bankomat je takový, který je umístěn za
dveřmi, které se otevírají kartou a nemusí splňovat tak tvrdé podmínky jako bankomat
venkovní. Těmto podmínkám vyhovuje právě prostor autobusové zastávky na náměstí, kde by
se vyboural prostor na umístění bankomatu.
3) co Pošta? Nebude také zrušena?
Odpověď: dle pí Rendlové, zaměstnankyní pošty, se o uzavření pošty v Jiříkově v žádném
případě neuvažuje. Rušení pošt se týká pouze menších obcí než je Jiříkov.
4) upozornil na kácení dřevin, kdy dřevo se vytěží, větve se neuklidí a takovýchto míst ve
městě je více, lidé kácejí a kácejí a určitě bez povolení. Dle jeho mínění, bude Jiříkov za
takových pět let bez zeleně.
Odpověď: na kácení stromů jsou vydávána povolení, pokud ale někdo má dojem, že je káceno
bez povolení, měl by toto zdokumentovat (foto na mobilu), zavolat přímo starostovi nebo na
odbor životního prostředí a bude okamžitě řešeno.
Pan Horák se dotázal:
1) zda město neuvažuje o zakoupení vlastní techniky na zimní údržbu?
Odpověď: starosta města se vážně zabývá myšlenkou opětovného zřízení Drobné provozovny.
2) uvažuje se o vybudování dalšího dětského hřiště, třeba v Zahradní ulici?
Odpověď: plánuje se rozšíření dětského hřiště u Bílého domu, je to v centru panelákového
sídliště.
3) kolik během měsíce bylo městskou policií zachyceno neukázněných „pejskařů“ a komínů
znečišťujících ovzduší? Mám pořízeno 12 snímků, kdy se jedná převážně o panelákové
občany venčící své psy (pouze od vchodových dveří). Co zapojit děti ze základní školy?
Odpověď: v přípravě jsou letáky do panelových domů s upozorněním na venčení psů včetně
postihů. Místostarosta pan Horák podal informaci, že městskou policií za leden nebyl nikdo
přistižen při neuklizení exkrementů. Bylo odchyceno 7-8 psů a vráceno majiteli (řešeno
domluvou), 1x uložena 100,- Kč pokuta za opakovaný případ. Sdělil ale, že čtyřmi strážníky
MP, kromě jiných úkolů, nelze obsáhnout celý Jiříkov.
Mgr. Lachmanová přislíbila, že ve škole provede kampaň na uvedené téma. Pan Jirkovský
doporučil pohovořit s domovníky, ale podotknul, že k panelovým domům chodí i cizí volně
pobíhající psi.
4) proběhla rekonstrukce chodníku na místním hřbitově, kam se poděla původní žulová
dlažba?
Odpověď: žádná žulová dlažba na místním hřbitově nebyla.
Paní Podzimková pozvala zastupitele na sobotní karneval do Centra Včelka a vznesla dotazy:
1) hovoří se o zbudování nízkoprahového centra na náměstí – kde?
Odpověď: jedná se o objekt, kde je klub důchodců. Dům je rozdělen na dvě popisná čísla a to
čp.3 a čp.4. V čp. 3 je klub důchodců, kde by dle projektu CÍL III. měl být klub důchodců
zachován, zřízeno infocentrum a v patře síň tradic (muzeum). V čp. 4 by mělo být
nízkoprahové zařízení, na které je vypsán dotační program IOP-integrace nepřizpůsobivých
občanů s možností získání až 100% dotace za splnění určitých podmínek.
2) uvažuje se o vybudování chodníku na Filipovské ulici? Děti nevědí, po které straně mají
chodit a navrhla osvětu na základní škole k tomuto problému.
Odpověď: připravuje se projekt chodníků jak na Rumburské, tak i na Filipovské ulici.
3) v Jiříkovských novinách není zveřejňován plán akcí Centra Včelka na celý měsíc, třebaže
jej poskytuje. Odpověď: kontaktovat p. Otradovského, předsedu Redakční rady.
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Více dotazů a připomínek z řad občanů nebylo prezentováno.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předložené záměry prodeje pozemků, které po kratší diskuzi rozhodli
zveřejnit. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 42/2011
ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemku a to:
a) p.p.č 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 987m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu
za cenu a podmínek dle směrnice č. 04/2009.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č.1836/1 (zahrada) o výměře 1223m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel
c) p.p.č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle
směrnice č. 04/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) prodej a směna pozemků
Zastupitelé projednali předložené prodeje pozemků, které rozhodli prodat. U prodeje
pozemků manželům B. proběhla diskuze, kdy manželé B. uvedli, že prodávaný pozemek je
nezpůsobilý na zahradu, a že požadovali odkup pozemku o větší výměře (část předmětného
pozemku prodán jinému žadateli). Dále zastupitelé projednali směnu pozemků s paní P. M. H.
(pozemky u hotelu Beseda) a s panem MUDr. M. (pozemky v Brněnské ulici), kdy tyto
rozhodli bez větších připomínek směnit. Po projednání a diskuzi bylo zastupiteli přijato
usnesení:
Usnesení č. 43/2011
1. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) M. B., 408 01 Rumburk - p.p.č. 5772 (zahrada) o výměře 255m2 v k.ú. Jiříkov na rozšíření
zahrady za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 30.600,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) manž. MUDr. E. a P. P., 407 53 Jiříkov – část p.p.č. 6541 (ostatní komunikace) dle GOP
č.1217-19/2010 nově vzniklou p.p.č. 6541/2 o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov jako přístup k
domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, t.j celkem 13.940,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) L. H., 408 01 Rumburk – část p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost) dle GOP č.123350/2010 nově vzniklou 3909/5 o výměře 1021m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 12.020, Kč. Na prodej
pozemku 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
d) manž. M. a M. B., 407 53 Jiříkov - p.p.č. 831/1 (trvalý travní porost) o výměře 32m2 a
část p.p.č. 795/7 – díl „b“ (zahrada) o výměře 261m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1223-37/2010
na rozšíření zahrady u domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 40.600,Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V 18:00hodin se omluvila Mgr. Hegnerová
2. ZM rozhodlo směnit pozemky a to:
a) díly „d“ a „c“ z pozemkové parcely č. 5944/1 (ostatní komunikace) o výměře 30m2 a díl
„e“ ze stavební parcely č. 1022/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 7m2 vše v k.ú.
Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ ze stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha
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a nádvoří) o výměře 186m2, díl „b“ ze stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří)
o výměře 339m2 a část stavební parcely č. 244/1 (zastavená plocha a nádvoří) - nově vzniklou
parcelu č. 6620 o výměře 76m2 dle GOP č. 1229-48/2010 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví P.
M. H., 250 01 Brandýs nad Labem. Cena směňovaných pozemků činí 120,-Kč/m2. Město
Jiříkov uhradí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 67.680,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) část p.p.č. 3418/1 – díl „b“ (trvalý travní porost) o výměře 415m2, p.p.č. 3415 (trvalý travní
porost) o výměře 58m2, p.p.č. 3416 (trvalý travní porost) o výměře 198m2, část p.p.č. 6337 –
nová 6337/2 (ostatní plocha) o výměře 63m2, část p.p.č. 5953/1 – díl „a“ (ostatní plocha) o
výměře 37m2, p.p.č. 3693 (ostatní plocha) o výměře 255m2, část p.p.č. 5953/1 – nová 5953/3
(ostatní plocha) o výměře 81m2, p.p.č. 3605/1 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2, p.p.č.
3607/3 (zahrada) o výměře 96 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1222-36/2010 ve vlastnictví
Města Jiříkov na rozšíření zahrady za p.p.č. 3310 (trvalý travní porost) o výměře 414m2,
p.p.č. 3314 (ostatní plocha) o výměře 917m2, p.p.č. 3316 (ostatní plocha) o výměře 511m2 vše
v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví MUDr. J. M., 408 01 Rumburk. Směna pozemků bude bez
doplatku.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) prodej nemovitostí
Zastupitelům byly předloženy dva návrhy na odprodej domů ve vlastnictví města a to na
základě podaných žádostí. První žádost byla podána na odkup čp. 678 v Čapkově ulici, kdy
zastupitelé schválili zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje uvedené
nemovitosti a druhá žádost byla podána na odkup čp. 14 v Tylově ulici. U tohoto domu
zastupitelé po kratší diskuzi zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
neschválili. Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 44/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost pana J. K., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti
č.p. 678, ulice Čapkova na st.p.č. 1162, vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti č.p.
678, ulice Čapkova, na st.p.č. 1162, se st.p.č. 1162, vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Usnesení č. 45/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost pana L. G., 407 53 Jiříkov, o odkup nemovitosti
č.p. 14, ulice Tylova na st.p.č. 17, vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
č.p. 14, ulice Tylova, na st.p.č. 17, se st.p.č. 17, vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) vypořádání vlastnictví v areálu Domova důchodců ve Filipově
Zastupitelé byli informováni o vlastnictví areálu Domova důchodců ve Filipově a jeho
vypořádání. V současné době jsou nemovitosti zapsány na listu vlastnictví pro ČR
s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Budova a pozemky jsou historickým majetkem církve. Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových musí nejdříve vyzvat původní vlastníky, jímž je Kongregace
Nejsvětějšího Vykupitele-redemptoristé, k převodu nemovitostí. V padesátých letech darovala
Náboženská matice, která spravovala majetek církve, státu. Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových musí nejdříve nabídnout majetek církvi, a pokud bude církví odmítnuto,
může začít jednat s městem. K uvedenému vystoupil i současný ředitel DD Filipov a po
seznámení s historií objektu, požádal o schválení podání žádosti o převod uvedených
nemovitostí s tím, že sociální služby budou stále potřeba. Zastupitelé po projednání přijali
usnesení:
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Usnesení č. 46/2011
1. ZM bere na vědomí informaci o vlastnictví budovy č.p. 65 ve Filipově a přilehlých
pozemků.
2. ZM schvaluje podání žádosti o převodu budovy č.p. 65 na st.p.č. 897 v části obce Filipov,
st.p.č. 897 o výměře 1946m2, st.p.č.1088/1 o výměře 360m2, st.p.č.1088/2 o výměře 1079m2
vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel
5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení finančního výboru, kdy některé body projednávané
výborem jsou předmětem tohoto zasedání. V dalším zastupitelé rozhodli o pověření
finančního výboru ke kontrole použití příspěvku poskytnutého v roce 2010 TJ Spartak Jiříkov.
Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 47/2011
1. ZM bere na vědomí usnesení 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 16.02.2011.
2. ZM rozhodlo pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení pan Mgr.
Vladimír Šamša a pan Jiří Masopust pro výkon následné kontroly použití příspěvku
poskytnutého v roce 2010 TJ Spartak Jiříkov s provedením kontroly do 11.03.2011.
3. ZM rozhodlo pověřit finanční a kontrolní výbor kromě kontrolních úkolů vyplývajících z §
119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět
následné finanční kontroly a následné veřejnosprávní kontroly na místě.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování příspěvků poskytnutých občanským sdružením v roce 2010
Zastupitelé projednali předloženou informaci o vyúčtovaných příspěvcích poskytnutých
v rámci grantového programu na rok 2010 občanským sdružením. Po kratší diskuzi
vyúčtování příspěvků zastupitelé schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 48/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování níže uvedených příspěvků poskytnutých v
roce 2010:
a) SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 65.000,-Kč, z toho:
- 32.000,-Kč na Valentýnskou aerobik show, aerobik master class, loučení se školním rokem,
- 8.000,-Kč na metodický materiál, pomůcky, závodní oblečení a obuv, letní tábor s
aerobikem, kondiční týden, vánoční besídka pro děti a rodiče,
- 25.000,-Kč na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, mini aerobik, Dance
aerobik, Aerobik a fitness basic cup, Master Class,
příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši.
b) Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov, o.s. Rumburk, příspěvek ve výši celkem
50.000,-Kč na zájmovou činnost dětí a mládeže, provozní náklady klubu a nákup materiálu
pro činnost kroužků, příspěvek byl vyúčtován pozdě dne 02.02.2011 a vyčerpán v plné výši.
2. ZM výše uvedená vyúčtování příspěvků schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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b) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010
Zastupitelům bylo předloženo vyúčtování přijatých dotací a příspěvků roku 2010, které po
projednání a kratší diskuzi rozhodli schválit, včetně vratky nedočerpaných dotací. Po
projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 49/2011
ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2010:
a) Výkon státní správy
b) Příspěvek na školství
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) Volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR
e) Volby do zastupitelstev obcí
f) Sčítání lidí, domů a bytů
g) SDH-akceschopnost,mzd. náklady
h) 1.domácnost -zajištění potřeb v důsledku povodně
i) Podpora zkvalitnění péče o seniory
j) Rekonstrukce náměstí v Jiříkově - PD
k) Autobusové zálivy v Jiříkově - PD

Výše dotace
(příspěvku)
1.038.800,-Kč
581.000,-Kč
2.983.939,-Kč
63.900,-Kč
63.900,-Kč
11.625,-Kč
268.339,-Kč
30.000,-Kč
500.000,-Kč
204.000,-Kč
77.000,-Kč

Vratka nedočerpané
dotace
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
502,60 Kč
11.625,-Kč
0,-Kč
6.269,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

Celkem
5.822.503,-Kč
18.396,60 Kč
a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2010 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpaných dotací roku 2010 ve výši 18.396,60 Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) převod finančních prostředků do fondu pro výstavbu domova důchodců
Zastupitelé po projednání rozhodli o převodu finančních prostředků do fondu pro výstavbu
Domova důchodců a k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 50/2011
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 252.167,-Kč do fondu pro výstavbu
domova důchodců, jedná se o převod odvodu investičního fondu příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov v roce 2010 dle schválených závazných ukazatelů rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2010.
2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu pro výstavbu domova důchodců.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) zrušení emise akcií firmy Textilní holding Rumburk, a.s.
Zastupitelé projednali zprávu o inventarizaci majetku města, kde ve zprávě je uvedeno, že
nebyly zjištěny manka ani přebytky. Dále projednali informaci o zrušené emise akcií firmy
Textilní holding Rumburk, a.s., kdy tyto nebyly obchodovatelné. Po projednání přijali
zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 51/2011
1. ZM bere na vědomí Zprávu o inventarizaci majetku Města Jiříkova roku 2010.
2. ZM rozhodlo na základě zrušené emise akcií firmy Textilní holding Rumburk, a.s. dne
19.11.2010 zrušit a vyřadit 1.695 ks akcií v celkové hodnotě 1.695.000,-Kč firmy Textilní
holding Rumburk, a.s., IČ 00174424 z účetnictví Města Jiříkova.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) přijetí úvěru na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340,345, 346
Zastupitelé projednali předložený záznam z vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci: Nabídka na poskytnutí investičního úvěru do výše
7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346, která
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byla zveřejněna na internetových stránkách a úředních deskách města. V požadovaném
termínu byly doručeny 3 nabídky (ČSOB a.s., KB a.s. a ČS a.s.), kdy hodnotící komise
konstatovala, že všechny nabídky splnily stanovené podmínky. Na základě posouzení,
doporučila hodnotící komise uzavřít smlouvu s ČSOB a.s., která předložila finančně
nejvýhodnější nabídku, včetně splnění požadavků zadavatele na termín provedení, sankce,
záruční lhůty apod. Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 52/2011
1. ZM bere na vědomí:
a) Záznam z vyhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
Nabídka na poskytnutí investičního úvěru do výše 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních
úprav panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.
b) Návrh Smlouvy o úvěru č. 0061/11/5652, uzavírané mezi Městem Jiříkov a
Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ
00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav
panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 7.000.000,-Kč od Československé obchodní banky, a.s.,
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na zajištění stavebních úprav
panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346, s dobou splatnosti do roku 2019, investiční úvěr
bez zajištění s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + marže 1,1% p.a,
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a
Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ
00001350, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav
panelových domů č.p. 339, 340, 345, 346,
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652 mezi Městem Jiříkov a Československou
obchodní bankou, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, na přijetí
úvěru do úvěrového limitu 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových domů č.p.
339, 340, 345, 346,
d) uložit starostovi města Smlouvu o úvěru č. 0061/11/5652 podepsat,
e) uložit starostovi města informovat Českou spořitelnu, a.s. Praha, o úmyslu převzít závazek
od Československé obchodní banky,a.s. Praha, dle podmínek uvedených ve Smlouvě u úvěru
č. 129260479, uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. Praha, schválené Zastupitelstvem města
Jiříkova na 10. zasedání dne 19.06.2007, č. usnesení 97/2007,
f) nepřijmout investiční úvěr do 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových
domů č.p. 339, 340, 345, 346 od České spořitelny, a.s. Praha,
g) nepřijmout investiční úvěr do 7.000.000,-Kč na zajištění stavebních úprav panelových
domů č.p. 339, 340, 345, 346 od Komerční banky, a.s. Praha,
h) uložit starostovi města informovat banky ve smyslu stanovení písmen f) a g).
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
Zastupitelé k přidělené dotaci Krajským úřadem Ústeckého kraje po projednání přijali
usnesení:
Usnesení č. 53/2011
1. ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2011 ve výši 1.348.700,-Kč.
Z toho 560.000,-Kč příspěvek na školství (v tom 146.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov,
Filipovská 686 - příspěvková organizace a 414.000,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace) a 788.700,-Kč na výkon státní správy v působností obcí.
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Zároveň ZM rozhodlo, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou
kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
2. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686
- příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2011 poskytovaný
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 146.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2011 poskytovaný
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 414.000,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) rozpočtové opatření č. 1/2011 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali a schválili předložené rozpočtové opatření č. 1/2011, které obsahovalo
výše uvedenou dotaci a přijaté neinvestiční dary. K uvedenému bylo zastupiteli přijato
usnesení:
Usnesení č. 54/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
v 18:50 hodin se omluvil pan Dufek
7. Usnesení z 1. a 2. Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali dvě usnesení kontrolního výboru, která vzali na vědomí a zároveň
schválili Plán činnosti kontrolního výboru, včetně provedení navržených kontrol autoprovozu
PHM. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 55/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 3. ledna 2011.
2. ZM schvaluje Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011.
3. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 14. února 2011 a schvaluje provedení
navržených kontrol autoprovozu PHM MěÚ, MP a SDH.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé - diskuze
a) dodatek č.3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín
– příspěvková organizace
Zastupitelé projednali předložený návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Základní školy
Jiříkov, který je zpracován z důvodu žádosti ředitele školy o rozšíření vyučovacích aktivit
školy o vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným
postižením více vadami a s autismem dle § 48 zákona 561/2004 Sb. Zastupitelé po kratší
diskuzi dodatek č. 3 ke zřizovací listině základní školy schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 56/2011
1. ZM projednalo a schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407
53 Jiříkov, podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
15

2. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zaslat Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se
sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov na Krajský úřad Ústeckého kraje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) návrh řešení nové výstavby objektu pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
Pan Sabo rozsáhle informoval zastupitele o stavu budovy MŠ v Hradecké ulici. Dle
nezávazného stanoviska projektanta by se rekonstrukce objektu a okolí pohybovala v částce
12-15 mil. Kč a i přesto, by nebyly splněny kapacitní podmínky. Ze strany odboru výstavby a
ŽP byl vytipován pozemek na stavbu nové budovy pro MŠ, který splňuje m2 a platnost
územního plánu. Jedná se o prostor ve Filipovské ulici, místo po vyhořelém domu č.p. 606.
K uvedenému se vyjádřil pan Jirkovský, který zastává názor, že budova MŠ v Hradecké ulici
by se měla opravit, že by šikovný projektant jistě našel prostor na přístavbu k budově, aby
byly splněny kapacitní požadavky a podmínky. Mimo jiné uvedl, že i výstavba nové budovy
pro MŠ, kdy se hovoří o ceně cca 6 mil. Kč, by se ve finále vyšplhala na 10 mil. Kč (zahrada,
chodníky apod.). S výstavbou nové budovy pro MŠ nesouhlasí. Slovo dostala i ředitelka MŠ
paní Majáková, která hodnotí současnou budovu MŠ z hlediska umístění jako ideální a pěkné.
Ale nový rámcový program, kde se klade důraz na volnost, prostor spontálního projevu dětí,
nelze ve stávající budově MŠ uplatnit. Z kapacitních důvodů bylo odmítnuto 23 dětí.
K uvedenému tématu proběhla diskuze, kdy v závěru diskuze bylo zastupiteli rozhodnuto o
zadání zpracování studie výstavby nové budovy pro MŠ k posouzení, zda je výhodnější
rekonstrukce stávající budovy nebo výstavba nové. Po projednání bylo zastupiteli přijato
usnesení:
Usnesení č. 57/2011
1. ZM projednalo zprávu vedoucího odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Jiříkov o
stavu stávající budovy příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres
Děčín - příspěvková organizace v ul. Hradecká v Jiříkově a o dalších učiněných krocích
k možnosti výstavby nové budovy pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace a tuto zprávu bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo zpracovat studii pro výstavbu nové budovy o 3 třídách pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
včetně jejího umístění na st.p.č. 547, p.p.č. 463, 461, 460, 462, 465 a 5758/2 vše v k.ú.
Jiříkov, ul. Filipovská v Jiříkově k dalšímu posouzení, zda pro město bude výhodnější
zrekonstruovat stávající budovu příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín - příspěvková organizace v ul. Hradecká v Jiříkově a nebo postavit novou
budovu o 3 třídách na pozemcích mezi ulicí Filipovská a Fibichova v Jiříkově.
3. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit u odborné
projekční firmy zpracování studie pro stavbu nové budovy o 3 třídách pro příspěvkovou
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
včetně jejího umístění na st.p.č. 547, p.p.č. 463, 461, 460, 462, 465 a 5758/2 vše v k.ú.
Jiříkov, ul. Filipovská v Jiříkově.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
c) nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zastupitelé byli informování o přípravě rekonstrukce objektu č.p. 4 na náměstí, kde bude
vybudované nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, včetně zázemí pro terénního
pracovníka. Zařízení bude využíváno pro volnočasové aktivity dětí a mládeže sociálně
problémových rodin, s kladením důrazu na přípravu dalšího vzdělávání a návyků pro jejich
další vývoj a zařazením do normálního života společnosti. Investiční podpora v rámci IOP
3.1b) je finanční dotace max. 20 mil. Kč do 100% uznatelných nákladů za podmínek
16

udržitelnosti projektu 5+5 let. Uznatelným nákladem je zpracování projekt. dokumentace,
stavební práce, vybavení, autorský a stavební dozor, projektový manažer, vybraný na základě
výběrového řízení podle pravidel IOP. Oprávněným žadatelem jsou pouze vyjmenované obce
a organizace ve vyloučených lokalitách. Zastupitelé po projednání rozhodli o podání žádosti o
dotaci na realizaci výše uvedeného a přijali usnesení:
Usnesení č. 58/2011
ZM rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci na realizaci projektu nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež „Hrou k povinnostem“ do operačního programu IOP 3.1b) pro zajištění
rekonstrukce objektu č.p. 4 v k.ú. Jiříkov, ve kterém vznikne zázemí pro sociální služby a
terénního pracovníka.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) dopis Státního fondu životního
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí, týkajícího
se schválení prodloužení lhůty Registračního listu pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
u akce č. 09031471 „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ 7. výzvy Operačního programu Životního
prostředí, na základě žádosti města. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 59/2011
ZM bere na vědomí dopis Státního fondu životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140
00 Praha k prodloužení lhůty Registračního listu č. 1151120309 pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace u akce č. 09031471 „Kanalizace a vodovod Jiříkov“ 7. výzvy Operačního
programu Životního prostředí, který byl stanoven na 31.10.2011 s podmínkou předložení
kompletních podkladů na provozování oddílného modelu do 30.04.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova
Starosta města předložil zastupitelům návrh směrnice č. 2/2011 – Jednací řád Zastupitelstva
města Jiříkova, který upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání, usnášení a kontrolu jeho
usnesení. Zastupitelé po projednání rozhodli o vydání této směrnice a přijali usnesení:
Usnesení č. 60/2011
ZM rozhodlo vydat směrnici č. 2/2011 Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova s platností a
účinností od 01.03.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Starosta města podal zastupitelům informaci o činnosti rady města ze schůzí č. 3 – 8.
9. Závěr
Program zasedání zastupitelstva města byl vyčerpán. Starosta města pan Michal Maják
poděkoval přítomným za účast a ukončil 4. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova ve
20:10 hodin.
Schválil starosta města pan Michal Maják

……………………………………….

V Jiříkově 2. března 2011
Zapsala: Praženková Eva
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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