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 5. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. března 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 pozemku
c) žádost o zrušení předkupního práva k nemovitostem
d) nabídka využití předkupního práva
5. Usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2010
b) rozdělení zlepšených hospodářských výsledků za rok 2010 příspěvkových
organizací Města Jiříkova
c) přijetí dotace pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
d) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2011
e) rozpočtové opatření č. 2/2011 Města Jiříkova
f) přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
7. Usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) žádost výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2008
b) dopis generálního ředitele České spořitelny, a.s.
9. Diskuze
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 61/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 62/2011
ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků a to:
a) část p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 131m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č.183-8/2011 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
b) část p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1241-7/2011 za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.

1

Usnesení č. 63/2011
ZM rozhodlo prodat pozemek p. č. 618/1 o výměře 987m2 (trvalý travní porost) na stavbu
rodinného domu, nacházejícího se v katastrálním území Jiříkov, který je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní M. S. a panu P. K., 407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.
celkem 987,-Kč + náklady. Na prodej pozemku bude sepsána smlouva o budoucí kupní
smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kdy nájemné činí 1,-Kč/m2/rok.
Usnesení č. 64/2011
1. ZM projednalo žádost D. T. K. L. o zrušení předkupního práva k nemovitostem pro Město
Jiříkov na dům č.p. 205 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 618, st.p.č. 618 a p.p.č.158/1 vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zachovat předkupní právo k nemovitostem pro Město Jiříkov na dům č.p.
205 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 618, st.p.č. 618 a p.p.č.158/1 vše v k.ú. Jiříkov
zapsaného v katastru nemovitostí dle smlouvy o věcném břemeni V3 1443/1993.
3. ZM ukládá: starostovi města - informovat D. T. K. L., 407 53 Jiříkov, o zachování
předkupního práva na dům č.p. 205 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 618, st.p.č. 618 a
p.p.č.158/1 vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 65/2011
1. ZM projednalo nabídku využití předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý
Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše
v k.ú. Jiříkov zapsaného na LV č.1302 pro k.ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06.11.2002, č.j. V1731/2002-531 za cenu 1.990.000,-Kč podanou paní N. V. T. B., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo nevyužít svého předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov
na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše v k.ú.
Jiříkov zapsaného na LV č.1302 pro k.ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06.11.2002, č.j. V1731/2002-531.
3. ZM rozhodlo zachovat předkupní právo k nemovitostem domu č.p. 960 v části obce Starý
Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2
zapsaných na LV č.1302 v k.ú. Jiříkov pro Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ:
00261424.
4. ZM ukládá: starostovi města – informovat N. V. T. B., 407 53 Jiříkov, o zachování
předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č.1505 o
výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 66/2011
1. ZM bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 16.03.2011.
2. ZM bere na vědomí Zápis z provedené následné kontroly použití příspěvku poskytnutého
TJ Spartak Jiříkov v roce 2010, kterou provedl Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova
dne 08.03.2011 s výsledkem bez závad.
3. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého TJ Spartak
Jiříkov v roce 2010 ve výši celkem 190.000,-Kč, z toho:
- 10.000,-Kč na 16. ročník „Tradičního turnaje o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé
kopané“ na zajištění rozhodčích, věcných cen pro 4 první družstva, nejlepšího hráče,
brankaře, střelce, zajištění zdravotnické služby,
- 10.000,-Kč na 3. ročník Halového turnaje žáků 2010 na věcné ceny pro hráče, ceny za
umístění družstev 1.-8. místo, ceny pro nejlepšího hráče, brankaře, střelce, pronájem haly,
zajištění rozhodčích,
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- 10.000,-Kč na Halový turnaj přípravek 2010 na věcné ceny pro hráče, ceny za umístění
mužstev 1.-8. místo, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, pronájem haly, zajištění
rozhodčích,
- 160.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže, cestovní náklady, energie, hnojení, postřiky,
sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v
areálu, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na rozhodčí a
ZM výše uvedené vyúčtování schvaluje.
Usnesení č. 67/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec
2010:
a) příjmy ve výši 46.116.352,91 Kč, výdaje ve výši 44.033.730,12 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 2.082.622,79 Kč,
b) výnosy ve výši 46.531.779,62 Kč, náklady ve výši 39.860.461,05 Kč, výsledek
hospodaření 6.091.628,57 Kč.
2. ZM bere na vědomí celkový výsledek hospodaření po zdanění Města Jiříkova k
31.12.2010 ve výši 6.091.628,57 Kč a celkový výsledek hospodaření Města Jiříkova
schvaluje.
3. ZM bere na vědomí nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2010 ve výši 10.023.108,86 Kč.
4. ZM projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2010
se zůstatkem 38.681,47 Kč a toto vyúčtování sociálního fondu schvaluje.
5. ZM projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu rezerv k 31.12.2010 se
zůstatkem 11.416.154,23 Kč a toto vyúčtování fondu rezerv schvaluje.
6. ZM projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu pro výstavbu domova
důchodců k 31.12.2010 se zůstatkem 3.013.803,-Kč a toto vyúčtování fondu pro výstavbu
domova důchodců schvaluje.
7. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši
24.602.521,-Kč.
8. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši 12 %.
Usnesení č. 68/2011
1. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
20.284,42 Kč a tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 10.000,-Kč, tj. 49,30%
převést do fondu odměn a 10.284,42 Kč, tj. 50,70% do rezervního fondu.
2. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 27.079,24 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 27.079,24 Kč, tj. 100% převést do rezervního
fondu.
3. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 90.264,11 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit tento zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 72.000,-Kč, tj. 79,77 % převést do
fondu odměn a 18.264,11 Kč, tj. 20,23 %, převést do rezervního fondu.
4. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 225.584,70 Kč a tento hospodářský
výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit tento zlepšený hospodářský výsledek za rok
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2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 112.792,35 Kč, tj. 50 % převést do fondu odměn a
112.792,35 Kč, tj. 50% převést do rezervního fondu.
5. ZM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací Města
Jiříkova k 31.12.2010:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
60.000,00 Kč
FKSP
38.604,42 Kč
fond rezervní
62.341,60 Kč
fond investiční
0,00 Kč
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
112.519,00 Kč
FKSP
109.054,39 Kč
fond rezervní
135.545,08 Kč
fond investiční
0,00 Kč
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
fond odměn
10.030,00 Kč
FKSP
8.658,46 Kč
fond rezervní
10.123,44 Kč
fond investiční
0,00 Kč
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov
fond odměn
335.419,96 Kč
FKSP
75.423,33 Kč
fond rezervní
1.509.533,87 Kč
fond investiční
0,00 Kč
Usnesení č. 69/2011
1. ZM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2786/21/7.1.4/2011 pro oblast
podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách pro Základní školu
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové výši 1.624.333,-Kč v rámci
programu „Škola pro život“.
2. ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci v rámci programu „Škola pro život“,
registrační číslo programu CZ.1.07./1.4.00/21.1606, č. rozhodnutí o poskytnutí dotace
2786/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách, ve výši 1.624.333,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace
(inkasované ve dvou zálohách, a to 974.599,80 Kč v březnu 2011 a 649.732,20 Kč po
uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy) na účet Základní školy Jiříkov, okres Děčín
- příspěvková organizace.
Usnesení č. 70/2011
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2011 v celkové výši 200.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDHO kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění
členům vykonávajícím službu v jednotce JSDHO 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 2011.

4

Usnesení č. 71/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 72/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí:
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Záchrana
kulturního
dědictví
Města
Jiříkov“
vedenou
pod
registračním
číslem
10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele,
nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981,
Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou
oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši
62.244,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem
10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele,
nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981,
Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou
oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem a která je ve výši
62.244,-Kč.
b) schválit Podmínky Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem
10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele,
nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981,
Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou
oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši
62.244,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 62.244,-Kč z rozpočtu Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor
SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve
věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) přidělené prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ:
481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený
osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem ve výši
55.116,-Kč, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
e) uložit: starostovi města - podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod
registračním číslem 10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv.
Jana Křtitele, nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866.
Poskytovatelem dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je
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Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ:
481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený
osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je
ve výši 62.244,-Kč.
Usnesení č. 73/2011
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova konaného dne 21. března 2011 a schvaluje provedení navržených kontrol
plnění usnesení RM a ZM.
Usnesení č. 74/2011
ZM projednalo žádost majitele Besedy o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města
Jiříkov č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací
přístroje a rozhodlo nevydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná
vyhláška Města Jiříkov č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány
výherní hrací přístroje.
Usnesení č. 75/2011
ZM bere na vědomí dopis předsedy představenstva a generálního ředitele České spořitelny,
a.s. Ing. Pavla Kysilky, CSc. s odpovědí ve věci nesouhlasu Města Jiříkova s uzavřením
pobočky České spořitelny, a.s. Jiříkov.

Ověřovatelé usnesení:

.........................................
pan Petr Dufek

.......................................
pan Miroslav Horák

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 5. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 29. března 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
pan Petr Dufek

……………………………..
pan Miroslav Horák

Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
Omluveni:

Mgr. Vladimír Šamša
pan Petr Wittgruber

7

1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno 13 členů ZM – usnášení schopné.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi: předseda: paní Mgr. Renata Hegnerová hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
člen: paní Libuše Rendlová
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
člen: pan Miroslav Skramužský
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek a pan Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena
paní Eva Praženková.
Předložený program zasedání byl schválen.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Zápis a usnesení ze 4. zasedání ZM byl řádně zveřejněn, nebyly vzneseny žádné připomínky,
tudíž se považuje za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Jednotliví vedoucí odborů podrobně informovali zastupitele o plnění úkolů zadaných na 4.
zasedání ZM, kdy konstatovali, že většina úkolů je splněných a některé jsou ve fázi plnění. Po
provedené kontrole plnění přijali zastupitelé bez připomínek usnesení:
Usnesení č. 61/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Před zahájením zasedání předal pan Matička zastupitelům písemně připomínky a dotazy, jež
jsou přílohou tohoto zápisu. Na uvedené dotazy odpověděl starosta města.
- písemné dotazy občanů, používání mikrofonu, detaily neuvedené v zápise – starosta města
se omluvil, že se na předchozím zasedání špatně vyjádřil. Bylo myšleno, že dotazy občanů,
které budou podávány písemně, budou součástí zápisu jako příloha. Na konci minulého
zasedání bylo vysvětleno, ale nebylo zaznamenáno v zápise. Zasedání se nahrává celé a
mikrofon by měli používat všichni tazatelé z důvodu lepšího poslechu. Za znění zápisu
odpovídají určení ověřovatelé usnesení a zápisu. Pokud zápis dle ověřovatelů vyhovuje, je
podepsán a následně zveřejněn. Starostou města bylo přislíbeno, že zápisy budou detailnější.
- zveřejnění Jednacího řádu zastupitelstva – i v tomto případě se starosta města omluvil, že
nebylo zveřejnění zkontrolováno a bude ihned napraveno.
- zveřejnění zápisu na internetu – bylo vysvětleno tajemníkem MěÚ: podepsaný zápis včetně
usnesení je zveřejněn na www.stránkách města v sekci úřední deska. Pokud je na dalším
zasedání ZM konstatováno, že usnesení a zápis nebyly připomínkovány, tudíž se považují za
schválené, je přesunuto na www.stránkách města do sekce usnesení a zápisy ZM.
- Retro-prvomájový průvod 01.05.2011 – starostou města bylo sděleno, že rada města
schvalovala akce, na kterých se podílí město. Retro-prvomájový průvod je v režii sdružení,
podaná žádost o konání je v pořádku a v kompetenci vedoucího odboru vnitřní správy a
povoleno. Dále starosta zmínil, že akce pana J. Jurajdy Stavění Májky ve 14:00 hodin a akce
Retro-prvomájový průvod se mohly spojit. Pan místostarosta Horák sdělil, že na Retroprvomájový průvod je zajištěna městská policie.
Další dotazy a připomínky přítomných občanů (bohužel bez použití připraveného mikrofonu):
Pan Horák – upozornil na otevřenou studnu u objektu v Antonínově ulici čp. 60 –
odpovězeno: k uvedenému objektu jsou neustále posíláni strážníci MP, studna je ohraničena
páskou, pokud se zajistí dřevem nebo deklem, bude následně ukradeno. Pan Horák nabídl
betonovou desku.
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- v dalším upozornil na nezajištěné a otevřené vikýře ve státem chráněném domě naproti
„Rafandě“ – dle odpovědi pana Stredáka, je toto již zabezpečeno.
- dále se dotázal na obnovu dětských hřišť v Zahradní ulici a ve Filipově. Mimo jiné sdělil, že
pan Švarc ze Zahradní ulice nabídl bezplatnou pomoc při zhotovení pískoviště, ale byla by
vhodná i účast města při různých úpravách. K uvedenému bylo starostou města sděleno: před
cca 4 roky byl od občanů ze Zahradní ulice zájem o pronájem a provozování uvedeného
hřiště. Ze strany města byla navržena výpůjčka hřiště, a že prostor město oplotí. Posléze ze
záměru ze strany občanů ze Zahradní ulice sešlo. K uvedenému vystoupila paní Podzimková
a nabídla se svým manželem pomoc při obnově hřiště v Zahradní ulici. Ze strany města by si
představovala spolupráci v sekání a údržbě hřiště za pomocí VPP (veřejně prospěšné práce).
Dle starosty města je každá iniciativa vítána a je potřeba se domluvit. V současné době je
prioritou rozšíření hřiště u Bílého domu, kde je soustředěno nejvíce dětí a kdy i v rámci
rozpočtu jsou schváleny finance. V rámci diskuze se hovořilo i o bývalém hřišti u Bzenecké
restaurace, kdy nadšení jedinci vybudovaly kluziště a pokud to udržovali, bylo hojně
využíváno. Když se o to přestaly starat, to vypadá tak, jak to vypadá.
- dále se pan Horák dotázal, zda MP přistihla a pokutovala občany při venčení psů, kteří
neuklízejí exkrementy? K uvedenému odpověděl místostarosta pan Horák: za leden bylo
zjištěno 6 volně pobíhajících psů, za únor 7 psů a uložena 1x bloková pokuta, březen není
ještě vyhodnocen. Podotknul ale, že vše je v lidech. Ze strany města bylo provedeno opatření
tím, že v městských domech jsou letáky s upozorněním pro „pejskaře“. MP je úkolována
sledováním a pokutováním, ale má i jiné úkoly a ve čtyřech strážnicích MP nelze obsáhnout
celé město.
- dále upozornil na psy v městských domech, kteří dle jeho mínění nejsou a nikdy nebyli
očkováni. Odpověď: nejsme si jisti, zda můžeme majitele psů k očkování nutit, bude
prověřeno.
Pan Kolompár – dotázal se na usnesení RM č. 126/2011/3 nesplacené úvěry a půjčky k
31.12.2010 ve výši 10.023.108,86 Kč. K uvedenému dotazu odpověděla paní Kosová:
nesplacená částka k 31.12.2010 činila 10.023.108,26 Kč a týká se nákupu č.p. 900
(spořitelna), 108.010,- Kč (v současné době splaceno), výstavba ČOV a kanalizace
nesplacená částka 3.844.000,- Kč, stavební úpravy MŠ 4.900.719,60 Kč a konsolidace
hypotéčního úvěru na 24 b.j. (24 bytových jednotek Antonínova 1090) 1.170.379,26 Kč
– co bude s prostory po spořitelně? Dle starosty města – zítra proběhne jednání ohledně
vhodného prostoru pro bankomat, pro uvolněné prostory po spořitelně nemáme využití
(vhodné pro komerční využití, aula apod.).
- dotázal se, kolik financí dostal Spartak Jiříkov v rámci Grantového programu 2010 a uvedl,
že mu připadá neadekvátní 2 hodiny zpěvu (vánoční koncert Petra Kotvalda) za 90.000,- Kč.
Tím, že to bylo rozděleno na dvě platby zpěvák a zvukař, považuje za „kulišárnu“.
K uvedenému starosta města sdělil: Spartak v rámci Grant. programu obdržel 190.000,- Kč.
Koncert nebyl financován Grantovým programem, byly to služby schválené radou města a
následovně schváleno zastupitelstvem v rámci rozpočtového opatření.
Na granty navázala Mgr. Hegnerová, která vyčetla z usnesení finančního výboru, že návrh na
přidělení dotace pro Arte Musica je pouhých 2.000,- Kč na květiny pro umělce, plakáty a
jejich výlep. Na to, že koncerty v Basilice budou probíhat celé dva měsíce je, dle jejího
názoru, dotace velmi nízká. Dle sdělení starosty města je toto v návrhu a schvalování
příspěvku v rámci Grantového programu proběhne v radě města.
- dotaz k MP – koho hlídají společně se státní policií na parkovišti u Bytexu a u bývalé Jawy?
Odpověděl místostarosta: Pokud slouží MP s PČR Rumburk, kontrolují vozidla, samotní
strážníci MP nemají v kompetenci zastavování a kontrolování vozidel. U bývalé Jawy jsou
několikrát denně a to z důvodu neustálých návštěv nepřizpůsobivých občanů, včetně dětí.
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Panem Horákem bylo sděleno, že se hlavně krade v noci, rozebírají se ploty apod. a požádal,
aby se namátkově provedla kontrola v Tylově ulici. Ví, že strážníci MP to nemají lehké, měli
by si ale vybudovat respekt. K uvedenému problému krádeží se připojila i paní Stožická a
uvedla, že by bylo potřeba strážníků více. Na toto navázal pan Kolompár ml., který slouží
v Praze 5 a sdělil, že na celý obvod je šest strážníků.
Pan Jirkovský upozornil, že u objektu Tylova 7 viděl 5 kondenzátorů z bývalé Jawy, které
obsahují nebezpečné látky. Majitelé bývalé Jawy zřejmě nezajistili sklad, ve kterém tyto byly
uloženy. Ze strany města bude prověřeno a zjištěno, zda obsah nevytekl do půdy.
Starosta města ukončil tento bod programu v 17:15 hodin.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předložené záměry prodeje pozemků ke zveřejnění, kdy se jedná o část
pozemku u ČOV ve Filipově a část pozemku (komunikace) v Pražské ulici. Po projednání
bylo zastupiteli rozhodnuto o zveřejnění uvedených záměrů prodeje pozemků a přijato
usnesení:
Usnesení č. 62/2011
ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků a to:
a) část p.p.č. 5283/1 (trvalý travní porost) o výměře 131m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č.183-8/2011 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) část p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) o výměře 47m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1241-7/2011 za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) prodej pozemku
Zastupitelé projednali a rozhodli prodat pozemek na výstavbu rodinného domu na pozemku
ve Štefánikově ulici. Záměr prodeje pozemku byl řádně zveřejněn. Po projednání přijali
zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 63/2011
ZM rozhodlo prodat pozemek p. č. 618/1 o výměře 987m2 (trvalý travní porost) na stavbu
rodinného domu, nacházejícího se v katastrálním území Jiříkov, který je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní M. S. a panu P. K., 407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.
celkem 987,-Kč + náklady. Na prodej pozemku bude sepsána smlouva o budoucí kupní
smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kdy nájemné činí 1,-Kč/m2/rok.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) žádost o zrušení předkupního práva k nemovitostem
V roce 1993 při prodeji domu č.p. 205 na Rumburské ulici, včetně pozemků, zřídilo město
předkupní právo. Současný vlastník žádá o zrušení předkupního práva z důvodu plánované
rekonstrukce a s tím spojeného bankovního úvěru. Uvedený dům nemají v úmyslu prodat. Na
dotaz pana Jirkovského, zda vlastníci dostanou úvěr, když bude zachováno předkupní právo
města, bylo starostou města sděleno, že ano. Zastupitelé projednali a rozhodli o zachování
předkupního práva a přijali usnesení:
Usnesení č. 64/2011
1. ZM projednalo žádost D. T. K. L. o zrušení předkupního práva k nemovitostem pro Město
Jiříkov na dům č.p. 205 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 618, st.p.č. 618 a p.p.č.158/1 vše
v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM rozhodlo zachovat předkupní právo k nemovitostem pro Město Jiříkov na dům č.p.
205 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 618, st.p.č. 618 a p.p.č.158/1 vše v k.ú. Jiříkov
zapsaného v katastru nemovitostí dle smlouvy o věcném břemeni V3 1443/1993.
3. ZM ukládá: starostovi města - informovat D. T. K. L., 407 53 Jiříkov, o zachování
předkupního práva na dům č.p. 205 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 618, st.p.č. 618 a
p.p.č.158/1 vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) nabídka využití předkupního práva
Majitel objektu bývalého kina má zájem objekt prodat za cenu 1.990.000,- Kč. Na listu
vlastnictví je zřízeno předkupní právo pro město. Majitel nabízí městu využití tohoto
předkupního práva. Pokud město předkupní právo nevyužije, majitel má zájemce o koupi,
který chce zachovat provoz a do objektu investovat. Zastupitelé krátce diskutovali o možném
odkupu a využití objektu městem. Starosta města uvedl, že budova je specifikována hlavně na
provoz kina, v minulosti byla dotována, bylo by nutné člověka odpovědného za provoz apod.
Zastupitelé rozhodli nevyužít nabídky předkupního práva, ale předkupní právo zachovat.
K uvedenému bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 65/2011
1. ZM projednalo nabídku využití předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý
Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše
v k.ú. Jiříkov zapsaného na LV č.1302 pro k.ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06.11.2002, č.j. V1731/2002-531 za cenu 1.990.000,-Kč podanou paní N. V. T. B., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo nevyužít svého předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov
na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše v k.ú.
Jiříkov zapsaného na LV č.1302 pro k.ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06.11.2002, č.j. V1731/2002-531.
3. ZM rozhodlo zachovat předkupní právo k nemovitostem domu č.p. 960 v části obce Starý
Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2
zapsaných na LV č.1302 v k.ú. Jiříkov pro Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ:
00261424.
4. ZM ukládá: starostovi města – informovat N. V. T. B., 407 53 Jiříkov, o zachování
předkupního práva k domu č.p. 960 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č.1505 o
výměře 1605m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180m2 vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení finančního výboru, jehož součástí byl i zápis z
provedené následné kontroly použití příspěvku poskytnutého TJ Spartak Jiříkov v roce 2010.
V závěru uvedeného zápisu je konstatováno, že Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2010 nebyla
porušena a použití příspěvku odpovídá smlouvě. V dalším zastupitelé schválili vyúčtování
příspěvku poskytnutého v roce 2010 TJ Spartak Jiříkov a k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 66/2011
1. ZM bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 16.03.2011.
2. ZM bere na vědomí Zápis z provedené následné kontroly použití příspěvku poskytnutého
TJ Spartak Jiříkov v roce 2010, kterou provedl Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova
dne 08.03.2011 s výsledkem bez závad.
3. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého TJ Spartak
Jiříkov v roce 2010 ve výši celkem 190.000,-Kč, z toho:
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- 10.000,-Kč na 16. ročník „Tradičního turnaje o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé
kopané“ na zajištění rozhodčích, věcných cen pro 4 první družstva, nejlepšího hráče,
brankaře, střelce, zajištění zdravotnické služby,
- 10.000,-Kč na 3. ročník Halového turnaje žáků 2010 na věcné ceny pro hráče, ceny za
umístění družstev 1.-8. místo, ceny pro nejlepšího hráče, brankaře, střelce, pronájem haly,
zajištění rozhodčích,
- 10.000,-Kč na Halový turnaj přípravek 2010 na věcné ceny pro hráče, ceny za umístění
mužstev 1.-8. místo, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, pronájem haly, zajištění
rozhodčích,
- 160.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže, cestovní náklady, energie, hnojení, postřiky,
sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v
areálu, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na rozhodčí a
ZM výše uvedené vyúčtování schvaluje.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2010
Zastupitelům byl předložen rozbor hospodaření města za rok 2010, ke kterému podala
vedoucí ekonomického odboru paní Kosová podrobné vysvětlení. Uvedené bylo projednáno
ve finančním výboru a radě města s doporučením ZM schválit. Zastupitelé bez dotazů a
připomínek přijali usnesení:
Usnesení č. 67/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec
2010:
a) příjmy ve výši 46.116.352,91 Kč, výdaje ve výši 44.033.730,12 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 2.082.622,79 Kč,
b) výnosy ve výši 46.531.779,62 Kč, náklady ve výši 39.860.461,05 Kč, výsledek
hospodaření 6.091.628,57 Kč.
2. ZM bere na vědomí celkový výsledek hospodaření po zdanění Města Jiříkova k
31.12.2010 ve výši 6.091.628,57 Kč a celkový výsledek hospodaření Města Jiříkova
schvaluje.
3. ZM bere na vědomí nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2010 ve výši 10.023.108,86 Kč.
4. ZM projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2010
se zůstatkem 38.681,47 Kč a toto vyúčtování sociálního fondu schvaluje.
5. ZM projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu rezerv k 31.12.2010 se
zůstatkem 11.416.154,23 Kč a toto vyúčtování fondu rezerv schvaluje.
6. ZM projednalo a bere na vědomí předložené vyúčtování fondu pro výstavbu domova
důchodců k 31.12.2010 se zůstatkem 3.013.803,-Kč a toto vyúčtování fondu pro výstavbu
domova důchodců schvaluje.
7. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši
24.602.521,-Kč.
8. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31.12.2010 ve výši 12 %.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
b) rozdělení zlepšených hospodářských výsledků za rok 2010 příspěvkových organizací Města
Jiříkova
Zastupitelé projednali zlepšené hospodářské výsledky jednotlivých příspěvkových organizací
města za rok 2010 s podrobným vysvětlením vedoucí ekonomického odboru pí Kosové.
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Uvedené bylo projednáno ve finančním výboru a radě města s doporučením ZM schválit.
Zastupitelé po projednání, bez dotazů a připomínek uvedené schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 68/2011
1. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
20.284,42 Kč a tento hospodářský výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 10.000,-Kč, tj.
49,30% převést do fondu odměn a 10.284,42 Kč, tj. 50,70% do rezervního fondu.
2. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 27.079,24 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 27.079,24 Kč, tj. 100% převést do rezervního
fondu.
3. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 90.264,11 Kč a tento
hospodářský výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit tento zlepšený hospodářský
výsledek za rok 2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 72.000,-Kč, tj. 79,77 % převést do
fondu odměn a 18.264,11 Kč, tj. 20,23 %, převést do rezervního fondu.
4. ZM bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010 příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 225.584,70 Kč a tento hospodářský
výsledek schvaluje a zároveň schvaluje rozdělit tento zlepšený hospodářský výsledek za rok
2010 takto: výsledek hospodaření ve výši 112.792,35 Kč, tj. 50 % převést do fondu odměn a
112.792,35 Kč, tj. 50% převést do rezervního fondu.
5. ZM bere na vědomí níže uvedené zůstatky na fondech příspěvkových organizací Města
Jiříkova k 31.12.2010:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
60.000,00 Kč
FKSP
38.604,42 Kč
fond rezervní
62.341,60 Kč
fond investiční
0,00 Kč
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
fond odměn
112.519,00 Kč
FKSP
109.054,39 Kč
fond rezervní
135.545,08 Kč
fond investiční
0,00 Kč
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
fond odměn
10.030,00 Kč
FKSP
8.658,46 Kč
fond rezervní
10.123,44 Kč
fond investiční
0,00 Kč
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov
fond odměn
335.419,96 Kč
FKSP
75.423,33 Kč
fond rezervní
1.509.533,87 Kč
fond investiční
0,00 Kč
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
c) přijetí dotace pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
Zastupitelům bylo předloženo Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy pro Základní školu Jiříkov ve výši 1.624.333,- Kč. Účelem dotace je
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podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách a realizace projektu v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v prioritní ose 1.
Zastupitelé uvedené projednali a přijali usnesení:
Usnesení č. 69/2011
1. ZM bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 2786/21/7.1.4/2011 pro oblast
podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách pro Základní školu
Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace v celkové výši 1.624.333,-Kč v rámci
programu „Škola pro život“.
2. ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci v rámci programu „Škola pro život“,
registrační číslo programu CZ.1.07./1.4.00/21.1606, č. rozhodnutí o poskytnutí dotace
2786/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách, ve výši 1.624.333,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace
(inkasované ve dvou zálohách, a to 974.599,80 Kč v březnu 2011 a 649.732,20 Kč po
uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy) na účet Základní školy Jiříkov, okres Děčín
- příspěvková organizace.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2011
Zastupitelům bylo předloženo Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2011 Krajským úřadem ÚK. Jedná se o dotaci ve výši 200.000,Kč, kdy 100.000,- Kč je určeno na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO
II (výjezdová jednotka, která má 18 členů) a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům, vykonávající službu v jednotce SDH kategorie JPO II jako svoje zaměstnání
dle zákoníku práce (2 zaměstnanci). Zastupitelé po projednání rozhodli poskytnutou dotaci
přijmout a přijali usnesení:
Usnesení č. 70/2011
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2011 v celkové výši 200.000,-Kč, a to 100.000,-Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti JSDHO kategorie JPO II a 100.000,-Kč na mzdové výdaje a zákonné pojištění
členům vykonávajícím službu v jednotce JSDHO 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 2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) rozpočtové opatření č. 2/2011 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření č. 2/2011, které schválili a přijali
usnesení:
Usnesení č. 71/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
Zastupitelé projednali Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ ve výši 62.244,- Kč. Dotace je
poskytnuta na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele, nacházející se na Náměstí
v Jiříkově. Město doplatí zhruba 55 tisíc Kč. V současné době je socha demontována a
začínají restaurátorské práce. Na dotaz pana Jirkovského, zda socha po opravě bude umístěna
na původní místo, bylo panem Stredákem sděleno, že bude posunuta o cca 3 metry. Občanem
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panem Horákem bylo navrženo, aby bylo po restaurování prezentováno upozornění zákazu
lezení na uvedenou sochu. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 72/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí:
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt ,,Záchrana
kulturního
dědictví
Města
Jiříkov“
vedenou
pod
registračním
číslem
10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele,
nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981,
Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou
oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši
62.244,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem
10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele,
nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981,
Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou
oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem a která je ve výši
62.244,-Kč.
b) schválit Podmínky Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na
projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod registračním číslem
10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv. Jana Křtitele,
nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866. Poskytovatelem dotace
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981,
Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou
oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je ve výši
62.244,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 62.244,-Kč z rozpočtu Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního
fondu (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 481 33 981, Regionální odbor
SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený osobou oprávněnou jednat ve
věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) přidělené prostřednictvím Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ:
481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený
osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem ve výši
55.116,-Kč, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
e) uložit: starostovi města – podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR na projekt ,,Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov“ vedenou pod
registračním číslem 10/011/41200/125/002227 a to na provedení stavební obnovy sochy Sv.
Jana Křtitele, nacházejícího se na Náměstí v Jiříkově, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 1866.
Poskytovatelem dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ:
481 33 981, Regionální odbor SZIF, Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, zastoupený
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osobou oprávněnou jednat ve věcech této dohody ředitelem Ing. Karlem Sekáčem, a která je
ve výši 62.244,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 3. Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali usnesení kontrolního výboru, které bez připomínek vzali na vědomí a
přijali usnesení:
Usnesení č. 73/2011
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova konaného dne 21. března 2011 a schvaluje provedení navržených kontrol
plnění usnesení RM a ZM.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Různé
a) žádost o výjimku z Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2008
Zastupitelé projednali žádost majitele Besedy, týkající se výjimky z OZV č. 1/2008 o
stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Majitel
Besedy zahájil rekonstrukci s úmyslem provozovat restauraci s hernou. Žádost byla
projednána ve finančním a kontrolním výboru s doporučením ZM výjimku neudělit. Po kratší
diskuzi zastupitelé projevili nesouhlas se zřízením terminálu a rozhodli nevydat OZV, kterou
by se měnila původní OZV. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 74/2011
ZM projednalo žádost majitele Besedy o udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města
Jiříkov č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací
přístroje a rozhodlo nevydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná
vyhláška Města Jiříkov č. 1/2008, o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány
výherní hrací přístroje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Dále se hovořilo o instalovaných přenosných zábranách před Besedou, které jsou z důvodu
zamezení zkracování si cesty vozidly. Parkování před Besedou zůstává. V budoucnu, po
schválení Dopravním inspektorátem, se plánuje s pevnými zábranami. Padla zmínka i o
projíždění vozidel po cestě na náměstí za mostem, kdy dle odpovědi je tento průjezd povolen.
Na dotaz pana Jirkovského, na co vše lze použít výtěžek z výherních hracích přístrojů, bylo
paní Kosovou odpovězeno, že poměrně na vše – kulturní, sportovní akce, na komunikace na
ekologii apod. Starosta města uvedl, že se za výtěžek uvažuje o koupi sněhových zábran.
b) dopis generálního ředitele České spořitelny, a.s.
Zastupitelé projednali písemnou odpověď gen. ředitele ČS a.s. na dopis zaslaný starostou
města, týkající se nesouhlasu s uzavřením pobočky v Jiříkově. Uvedená odpověď bude
zveřejněna v Jiříkovských novinách. V diskuzi k tématu se hovořilo o zřízení bankomatu, kdy
se v současné době hledá vhodný vnitřní prostor. Uvažuje se o budově MěÚ v prostoru
chodby hned za vchodovými dveřmi. Bankomat by byl přístupný 5x týdně, dle pracovní doby
na MěÚ. Po diskuzi bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 75/2011
ZM bere na vědomí dopis předsedy představenstva a generálního ředitele České spořitelny,
a.s. Ing. Pavla Kysilky, CSc. s odpovědí ve věci nesouhlasu Města Jiříkova s uzavřením
pobočky České spořitelny, a.s. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Diskuze
Starosta města podrobně informoval zastupitele o usneseních projednávaných radou města
dne 14.03.2011.
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Mgr. Lachmanová – požaduje o zveřejnění v Jiříkovských novinách činnost městské policie.
Dále prosí o kontrolu v zatáčce u prodejny ve Filipově, kde parkují vozidla (hrozí nebezpečí)
a v posledním vznesla dotaz, kdy bude zprovozněn hraniční přechod ve Filipově? Dle
odpovědi pana Stredáka, má být zprovozněno v květnu-červnu letošního roku.
Bc. Mrázek – podal návrh na změnu směrnice č. 49/2009 o prodeji pozemků. Navrhuje, aby
se posuzovaly pozemky individuálně a neatraktivní pozemky se prodávaly za nižší cenu.
K uvedenému tématu proběhla mezi zastupiteli kratší diskuze.
Mgr. Hegnerová – sdělila, že rodina romů, která odcestovala do Anglie, se již vrátila a vznesla
dotaz, zda jim bude opět poskytnut byt Moskevská 799? Dle sdělení starosty města, na
uvedený byt jim nebyla prodloužena nájemní smlouva, tudíž byt, ve kterém proběhla
rekonstrukce, jim nebude poskytnut.
Paní Stožická – se dotázala na využití vrchních prostorů v objektu bývalého Vlakozu?
K uvedenému odpověděl starosta města: celý objekt je v majetku města, v současné době se
soudíme o dlužném nájemném, vázne i zástava v rámci soc. pojištění, kdy toto bylo zasláno
na soud s požadavkem o výmaz. Na budovu je zveřejněn záměr pronájmu, popřípadě prodeje.
Město v současné době pro objekt nemá využití.
Pan Jirkovský – se dotázal, zda by o prostory ve spořitelně neměly zájem jiné bankovní
ústavy? Starosta města sdělil, že osloví jiné banky.
10. Závěr
Program zasedání byl vyčerpán. Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za
účast a ukončil 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18:15 hodin.

Schválil starosta města pan Michal Maják:

……………………………….

V Jiříkově 04.04.2011
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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