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 6. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 26. dubna 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 a směny pozemků
b) prodej pozemků
c) odkup pozemkové parcely
d) podání žádosti o úplatný převod pozemku
e) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
5. Usnesení z 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
b) přijetí neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
c) úhrada členských příspěvků
d) poskytnutí příspěvku v rámci Grantového programu města Jiříkova na rok 2011
e) rozpočtové opatření č. 4/2011 Města Jiříkova
7. Usnesení z 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Města Jiříkova
b) nabídka využití předkupního práva
c) svolání Valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. se sídlem
Teplice
9. Diskuze
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 76/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 77/2011
1. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 2042 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 114m2 a část p.p.č. 607/2 (trvalý travní
porost) o výměře 686m2 vše v k.ú. Jiříkov pod stavbou rodinného domu a zahrada k domu za
cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 1,-Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č.
5988 (ostatní plocha) o výměře 211m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
1

3. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to:
p.p.č. 5316 (trvalý travní porost) o výměře 820m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova ve vlastnictví Z.
C., 143 00 Praha 12 za p.p.č. 5315/2 (zahrada) o výměře 779m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova ve
vlastnictví Města Jiříkov.
4. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a
směny pozemků a to:
a) část p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 500m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu dle směrnice č.
4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
b) část p.p.č. 656 (ostatní plocha) a část p.p.č. 641 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov ve
vlastnictví DCFK developerská spol. s.r.o., 405 01 Děčín za p.p.č. 6033/2 (ostatní
komunikace) o výměře 824m2 v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.
Usnesení č. 78/2011
ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
1. část pozemku p. č. 5283/1 o výměře 131m2 (trvalý travní porost) dle GOP č.183 -8/2011
na zahradu, nacházejícího se v katastrálním území Filipov u Jiříkova, který je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům L. a O. P., 407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009 + náklady,
tj. celkem 20.020,-Kč.
2. část pozemku p.č. 5944/1 o výměře 47m2 (ostatní plocha) dle GOP č.1241-7/2011 na
zahradu, 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,
panu V. Š., 100 00 Praha 10, za cenu dle směrnice č. 4/2009 + náklady, tj. celkem 9.940,Kč.
Usnesení č. 79/2011
1. ZM projednalo návrh kupní smlouvy č. 1001941111 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o výměře 3210m2
v k.ú. Jiříkov a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít kupní smlouvu č. 1001941111 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o výměře 3210m2
v k.ú. Jiříkov za cenu 67.580,-Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu č. 1001941111 mezi Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o
výměře 3210m2 v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 80/2011
ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod stavební parcely č.1113/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 260m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 10002 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na Pozemkový fond
ČR, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.
Usnesení č. 81/2011
1. ZM projednalo návrh získat bezúplatně do majetku Města Jiříkov p.p.č. 199 výměře
37m2, p.p.č. 200 o výměře 14m2, p.p.č. 287 o výměře 165m2, p.p.č.1152/1 o výměře 62m2,
p.p.č. 2323/1 o výměře 170m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR a tento návrh bere na vědomí.
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2. ZM schvaluje podání žádostí o bezúplatný převod pozemků a to:
p.p.č.199 výměře 37m2, p.p.č. 200 o výměře 14m2, p.p.č. 287 o výměře 165m2, p.p.č.1152/1 o
výměře 62m2, p.p.č. 2323/1 o výměře 170m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov,
které jsou zapsány na listu vlastnictví 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.
Usnesení č. 82/2011
ZM bere na vědomí usnesení z 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20.04.2011.
Usnesení č. 83/2011
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 299.035,-Kč přijatou v období od 01.01.2011 do 31.03.2011 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
Usnesení č. 84/2011
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace Ústeckým krajem na úhradu výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 21.732,-Kč
a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2011.
Usnesení č. 85/2011
1. ZM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského
příspěvku na rok 2011 ve výši 12.284,60 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
členský příspěvek na rok 2011 a zároveň ukládá starostovi města zabezpečit úhradu této
faktury ve výši 12.284,60 Kč.
2. ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2011 ve výši 19.585,-Kč a rozhodlo
schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek na rok 2011 a zároveň ukládá
starostovi města zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.585,-Kč.
Usnesení č. 86/2011
1. ZM bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov na poskytnutí příspěvku na rok
2011 v rámci Grantového programu Města Jiříkova na rok 2011 a rozhodlo poskytnout
příspěvek SK VIKTORII, o.s. Jiříkov na rok 2011 v celkové výši 66.000,-Kč, na metodický
materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na Valentýnskou aerobik how,
aerobik master class, loučení se školním rokem, ceny do soutěží, medaile, diplomy,
pronájem areálu, na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, Dance aerobik.
2. ZM bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2011 uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752,
zastoupeným předsedou Kateřinou Mrázkovou, tuto smlouvu schvaluje a zároveň ukládá
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
3. ZM bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov na poskytnutí příspěvku na rok 2011 v
rámci Grantového programu Města Jiříkova na rok 2011 a rozhodlo poskytnout příspěvek TJ
Spartak Jiříkov na rok 2011 v celkové výši 66.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže,
cestovní náklady, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na
rozhodčí, ceny do turnajů.
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4. ZM bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2011 uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou
Michalem Majákem, tuto smlouvu schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města tuto
smlouvu podepsat.
Usnesení č. 87/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 88/2011
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova konaného dne 18. dubna 2011 a schvaluje provedení navržených kontrol
plnění usnesení ZM.
Usnesení č. 89/2011
1. ZM schvaluje:
a) Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, se
sídlem Jiříkov, část Filipov, č.p. 65, PSČ 407 53 Jiříkov, který je současně novým úplným
zněním zřizovací listiny Domova důchodců Filipov, podle § 84 odst. 2 písmeno d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
b) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686, 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.
c) Dodatek č. 4 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.
d) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov,
Moskevská 796 - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 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 dodatky ke zřizovacím listinám na
Krajský úřad Ústeckého kraje.
Usnesení č. 90/2011
1. ZM projednalo nabídku využití předkupního práva k domu (budova KINA) 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
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06.11.2002, č.j. V- 1731/2002-531 za cenu 1.800.000,-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 a 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.
Usnesení č. 91/2011
ZM rozhodlo delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů starostu města Jiříkova pana Michala Majáka, k účasti a
k jednání na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s. se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, IČ 49099469 ve volebním období 2010 – 2014.

Ověřovatelé usnesení:

........................................
Mgr. Eva Lachmanová

.........................................
Bc. Michal Mrázek

V Jiříkově 26.04.2011
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 6. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 26. dubna 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
Mgr. Eva Lachmanová

……………………………..
Bc. Michal Mrázek

Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
Omluveni:

pan Petr Dufek
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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.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi: předseda: paní Milena Horáková
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Naděžda Stožická
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: Mgr. Eva Lachmanová a Bc. Michal Mrázek, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Praženková.
Předložený program zasedání byl schválen.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 5. 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 5.
zasedání ZM, kdy konstatovali, že většina úkolů je splněných a některé jsou ve fázi plnění. Na
písemné dotazy občana p. Matičky bylo odpovězeno přímo na zasedání, na dotaz ohledně
povinnosti očkování psů bylo zjištěno, že nepodléhá zákonu, město nemá možnost provádět
kontroly, zda je pes očkován a ani dle zákona nemůže očkování nařizovat. V dalším starosta
informoval o podané žádosti o převod budovy DD Filipov na město, kdy Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových v odpovědi na převod uvedeného majetku na město
má zájem, ale musí vyvolat jednání s církví. Podal informaci o písemném oslovení 14-ti
bankovních ústavů, včetně pojišťoven, týkající se nabídky prostor po ČS a.s. pobočce Jiříkov.
Dále na návrh Bc. Mrázka o kategorizaci cen prodeje pozemků, byl zastupitelům poskytnut
materiál z časopisu Veřejná správa, kde je uvedeno, že by obce měly dodržovat literu zákona,
kde je stanoveno, že prodej majetku, by za měl být za cenu v místě obvyklou (k tomuto
starosta uvedl příklad, že i město v rámci opravy chodníku ve Filipově odkoupilo pozemek za
200,- Kč/m2 a v rámci rekonstrukce a dostavby Základní školy bylo nutno odkoupit za cca
24.000,- Kč vzrostlou břízu).
Po provedené kontrole plnění přijali zastupitelé bez připomínek usnesení:
Usnesení č. 76/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Paní Jeníková se dotázala, zda se plánuje oprava komunikace v Londýnské a Liberecké ulici?
Starosta města odpověděl, že pokud nebude uskutečněna výstavba kanalizace, oprava
komunikací se částečně plánuje a informoval o jednání, které ohledně výstavby kanalizace
proběhne dne 28.04.2011 v Praze.
Paní Podzimková upozornila opět na parkování vozidel u vietnamského obchodu ve Filipově,
v zatáčce směrem k Bazilice, kde hrozí nebezpečí havárie vozidel a zeptala se, zda proběhla
kontrola Městskou policií? Odpověděl starosta města: bylo s Městskou policií řešeno, je
nutné, aby občané při zjištění parkování ihned oznámili Městské policii nebo přímo
starostovi. K uvedenému sdělil pan Skramužský, že pokud se prodejna zřizovala, měla by mít
vyjádření k parkování nejen zásobovacích vozidel od dopravního inspektorátu. Starosta města
slíbil, že na dopravní inspektorát bude učiněn dotaz.
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Pan Kolompár upozornil, a to na základě informace nájemníků v městských domech, že není
přístup k hasícím přístrojům. Starostou města bylo přislíbeno, že bude prověřeno.
Paní Košnarová vznesla dotaz, co bude s domem v Liberecké č.p. 549? K uvedenému
odpověděl pan Sabo: objekt je v soukromém vlastnictví, dům je svévolně demolován, pozemek
pod domem je ve vlastnictví města, majitel byl několikrát vyzván k zajištění objektu, ze strany
města byla odpojena elektřina a byl podán podnět na Stavební úřad Rumburk a Hygienu.
Stavební úřad nařídil zabezpečovací práce a majitel si musí požádat o demolici. Podnět byl i
podán na Rudý dům. Ze strany Stavebního úřadu Rumburk bylo sděleno, že oba objekty jsou
řešeny.
Starosta města informoval, že svolal na 09.05.2011 jednání ohledně romského sdružení
Savore, které užívá prostory kaple u ÚSP Jiříkov a občany z okolních domů, kteří si na toto
sdružení stěžují z hlediska hluku a nepořádku.
Pan Kolompár reagoval s požadavkem, aby se o jistém etniku hovořilo na tomto zasedání na
úrovni, on sám je cikán a nestydí se za to. Nemělo by se brát etnikum všeobecně, ale
konkrétně a jmenovitě. K uvedené poznámce sdělil Mgr. Pokorák, že název cikán je řeckého
původu a je to normální označení etnika.
Pan Horák uvedl, že 16 let podniká, a když jezdí do práce, potkává firmy z Rumburka, které
dostávají v Jiříkově práci. Proč by práci nemohly dostat jiříkovské firmy? Navázal na to, že se
nedá nevšimnout, jakou nekvalitní a předraženou práci provádějí v Jiříkově a uvedl příklad
opravy kůlny v Liberecké ulici, která stála 263.000,- Kč. Na toto si nechal pan Horák
vyhotovit položkový rozpočet s detailním rozpisem a rozpočet vyšel na nějakých 138.000,Kč bez DPH. Proč se veřejně nikde neobjevilo vyhlášení veřejné soutěže? Dle jeho názoru
jsou tu řemeslníci, kteří by toto provedli mnohem lépe a levněji a ještě s garancí.
K uvedenému starosta města sdělil: na uvedenou zakázku přišla nabídka pouze od jedné
firmy, nebylo tudíž z čeho posuzovat a porovnávat. Starosta poskytl panu Horákovi podmínky
veřejné zakázky a požádal ho o předložení položkového rozpočtu dle dané zakázky, aby se
mohlo porovnat, zda daná zakázka byla předražená.
V dalším pan Horák zmínil, že před čtyřmi roky odkoupil od města bytový dům, který byl
v dezolátním stavu, provedl na něm opravy. V současné době mu byl od města zaslán dopis
s nedodržením stavebních prací-oplocení, dle kupní smlouvy, s 200.000,- Kč pokutou. Sdělil,
že si termín neohlídal, ale považuje to za nefér, protože v zimním období pří prohrnování
sněhu na komunikaci, byl sníh nahrnut na jeho pozemek. K uvedenému odpověděl starosta
města: již jednou byla podána, ze strany pana Horáka, žádost o prodloužení termínu
stavebních prací, což tehdejší zastupitelstvo schválilo a doporučil panu Horákovi o podání
nové žádosti.
Paní Havlová vznesla dotaz, zda se ví, že Dopravní podnik Semily uvažuje o zrušení
autobusové zastávky na Vyhlídce a u Domova důchodců? Odpověděl starosta města: mluví se
o zastávce na Vyhlídce, ale to by se musela změnit trasa, která je schválená do 31.12.2011.
Na základě nějaké statistiky by se zastávka na Vyhlídce nezrušila úplně, ale pouze omezila
(3x-4x denně).
Pan Klement se vrátil k zadávání veřejných zakázek, o kterých se místní řemeslníci
nedozvídají a myslí si, že ani nebyly zveřejněny na vývěskách. Odpověděl starosta města a
navázal na zakázku opravy kůlny v Liberecké ulici: zakázka nebyla vyvěšena, protože do
600.000,- Kč toto nemusí být. Na tyto práce byly osloveny 4 firmy, z toho 3 firmy z Jiříkova a
1 firma z Varnsdorfu. Z jiříkovských oslovených firem se nikdo neozval a dodal, že od této
doby budou veškeré zakázky stavebního rázu zveřejňovány a vyvěšovány.
Více dotazů a připomínek občanů nebylo prezentováno.
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4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje a směny pozemků
Zastupitelé projednali předložené záměry prodeje pozemků a směnu pozemků ke zveřejnění.
V prvním případě se jedná o pozemek v Březinově ulici, který byl určen na stavbu rodinného
domu, kdy byla sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a na pozemku postaven a
zkolaudován rodinný dům. Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru prodeje.
V druhém případě se jedná o pěší komunikaci od Červeného konzumu k Axe. Již jednou byl
tento záměr zastupitelstvem zamítnut, ale žadatel si podal novou žádost. Bylo úspěšně
jednáno s majitelem části sousedního pozemku o případném odkupu části jeho pozemku, aby
se zajistil přístup z Pražské ulice do Plzeňské a pěší komunikace byla celá v majetku města.
Prodej pozemku byl projednán v komisi výstavby a ŽP, finančním výboru a radě města a tyto
orgány prodej nedoporučují.
Žadatel, který byl přítomen na zasedání, sdělil, že pěší cesta je městem neudržovaná,
opravována svépomoci, je využívaná vozidly k příjezdu k dvěma objektům. Když žadatel
domek kupoval, bylo i povolení vjezdu vozidla k objektu. Uvedl, že je problém s vyvážením
komunálního odpadu v zimě, propadl se potůček a v současné době se tam vyskytují
motorkáři a čtyřkolky. Po kratší diskuzi zastupitelé rozhodli o nezveřejnění záměru prodeje.
Dále byl zastupiteli projednán návrh směny pozemku ve Filipově, kdy žadatelka nabízí ke
směně pozemek u vodoteče, který má přes cestu. Žádá pozemek, který navazuje na její
zahradu. Dle sdělení pana Skramužského se na směňovaném pozemku nachází 11 vzrostlých
jehličnanů a 5 bříz a pan Wittgruber podotýká, že je na zváženou zadání znaleckého posudku
na stromy, co když pak žadatelka od návrhu směny ustoupí? Pan Sabo osloví žadatelku, a
pokud ta přistoupí na cenu pozemků, včetně oceněných stromů, poté bude zadáno zpracování
znaleckého posudku na stromy. Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru směny pozemků.
V posledním projednali zastupitelé zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
pozemků a to pozemek na Rumburské ulici, které město získalo jako historický majetek, kdy
se krátce diskutovalo o malém pozemku u Spartaku ohledně prodeje i tohoto pozemku a dále
pozemky kolem areálu bývalé Jawy. I toto zastupitelé schválili a ke všemu přijali usnesení:
Usnesení č. 77/2011
1. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: st.p.č.
2042 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 114m2 a část p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o
výměře 686m2 vše v k.ú. Jiříkov pod stavbou rodinného domu a zahrada k domu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 1,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č.
5988 (ostatní plocha) o výměře 211m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
(hlasováno o schválení = 6 pro)
3. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to:
p.p.č. 5316 (trvalý travní porost) o výměře 820m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova ve vlastnictví Z.
C., 143 00 Praha 12 za p.p.č. 5315/2 (zahrada) o výměře 779m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova ve
vlastnictví Města Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a
směny pozemků a to:
a) část p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 500m2 v k.ú. Jiříkov na zahradu dle směrnice č.
4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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b) část p.p.č. 656 (ostatní plocha) a část p.p.č. 641 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov ve
vlastnictví DCFK developerská spol. s.r.o., 405 01 Děčín za p.p.č. 6033/2 (ostatní
komunikace) o výměře 824m2 v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) prodej pozemků
Zastupitelé projednali předložené prodeje pozemku konkrétním žadatelům, kdy záměr prodeje
byl řádně zveřejněn a kupující s navrženou prodejní cenou souhlasí. Po projednání bylo
zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 78/2011
ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
1. část pozemku p. č. 5283/1 o výměře 131m2 (trvalý travní porost) dle GOP č.183 -8/2011
na zahradu, nacházejícího se v katastrálním území Filipov u Jiříkova, který je zapsán na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům L. a O. P., 407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009 + náklady,
tj. celkem 20.020,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
2. část pozemku p.č. 5944/1 o výměře 47m2 (ostatní plocha) dle GOP č.1241-7/2011 na
zahradu, 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,
panu Václavu Šnajdrovi, bytem Za poštou 15, 100 00 Praha 10, za cenu dle směrnice č.
4/2009 + náklady, tj. celkem 9.940,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) odkup pozemkové parcely
Zastupitelům byl předložen návrh kupní smlouvy od Pozemkového fondu na pozemek v ulici
9. května za firmou EWM, a to na základě schváleného podání žádosti o úplatný převod
tohoto pozemku. Pozemkový fond pozemek nabízí za 67.580,- Kč, tj. 21,05 Kč/m2.
Zastupitelé rozhodli o uzavření smlouvy a přijali usnesení:
Usnesení č. 79/2011
1. ZM projednalo návrh kupní smlouvy č. 1001941111 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o výměře 3210m2
v k.ú. Jiříkov a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít kupní smlouvu č. 1001941111 mezi Pozemkovým fondem České
republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o výměře 3210m2
v k.ú. Jiříkov za cenu 67.580,-Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu č. 1001941111 mezi Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na odkup pozemkové parcely č. 6601 o
výměře 3210m2 v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) podání žádosti o úplatný převod pozemku
Zastupitelé projednali návrh na podání žádosti o úplatný převod pozemku ve vlastnictví
Pozemkového fondu, kdy se jedná o pozemek, který navazuje na pozemek p.p.č. 6601, řešen
v předchozím bodě. Zastupitelé podání žádosti schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 80/2011
ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod stavební parcely č.1113/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 260m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 10002 u
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Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na Pozemkový fond
ČR, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
e) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
Zastupitelé projednali podání žádosti o bezúplatný převod několika pozemků, které jsou ve
vlastnictví Pozemkového fondu ČR a v územním plánu jsou vedeny jako součást bydlení,
z tohoto důvodu lze žádat o bezúplatný převod. Po projednání bylo zastupiteli přijato
usnesení:
Usnesení č. 81/2011
1. ZM projednalo návrh získat bezúplatně do majetku Města Jiříkov p.p.č. 199 výměře 37m2,
p.p.č. 200 o výměře 14m2, p.p.č. 287 o výměře 165m2, p.p.č.1152/1 o výměře 62m2, p.p.č.
2323/1 o výměře 170m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM schvaluje podání žádostí o bezúplatný převod pozemků a to:
p.p.č.199 výměře 37m2, p.p.č. 200 o výměře 14m2, p.p.č. 287 o výměře 165m2, p.p.č.1152/1 o
výměře 62m2, p.p.č. 2323/1 o výměře 170m2, p.p.č. 2323/3 o výměře 39m2 vše v k.ú. Jiříkov,
které jsou zapsány na listu vlastnictví 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, na Pozemkový fond ČR, Krajské pracoviště pro Ústecký kraj,
Husitská 1071/2, 415 02 Teplice.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Usnesení z 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení finančního výboru, které bez připomínek vzali na
vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 82/2011
ZM bere na vědomí usnesení z 4. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20.04.2011.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelé, po projednání, rozhodli o přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (veřejně
prospěšné práce), poskytnutou Krajským úřadem ÚK a k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 83/2011
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 299.035,-Kč přijatou v období od 01.01.2011 do 31.03.2011 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Krajský úřad ÚK poskytnul městu neinvestiční dotaci týkající se výdajů spojených s sčítáním
lidu, domů a bytů, kterou zastupitelé rozhodli přijmout a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 84/2011
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace Ústeckým krajem na úhradu výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 21.732,-Kč
a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2011.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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c) úhrada členských příspěvků
Zastupitelům byla předložena faktura a účtovací dopis týkající se úhrady za členství ve SMO
ČR a DSO Sever na rok 2011. K uvedenému vznesl dotaz pan Jirkovský, zda členství v těchto
spolcích má pro město přínos? K uvedenému odpověděl starosta města: jde i o prezentaci
města, V DSO Sever byl zpracován general projektů, kdy se může se žádosti připojit i Jiříkov.
SMO je hlavně o legislativě a informoval o tom, že na příští setkání má připraven referát o
zrušení sběrných surovin, kdy má podporu i ze Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Po kratší
diskuzi, do které se zapojili i občané, zastupitelé fakturu i účtovací dopis schválili a přijali
usnesení:
Usnesení č. 85/2011
1. ZM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského
příspěvku na rok 2011 ve výši 12.284,60 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
členský příspěvek na rok 2011 a zároveň ukládá starostovi města zabezpečit úhradu této
faktury ve výši 12.284,60 Kč.
2. ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2011 ve výši 19.585,-Kč a rozhodlo
schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek na rok 2011 a zároveň ukládá
starostovi města zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 19.585,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) poskytnutí příspěvku v rámci Grantového programu města Jiříkova na rok 2011
Při projednávání Grantu vystoupila vedoucí SK Viktorie sl. Mrázková s dotazem, podle
jakých kriterií se částky rozdělují, kdy ji odpověděl předseda finančního výboru Mgr. Šamša:
je postupováno podle kriterií, poskytnutí příspěvku pouze na činnost, dodání správného
vyúčtování za rok 2010, srovnání s poskytnutými částkami v roce 2010. Rozdělovala se částka
400tis. Kč a to tak, aby se uspokojili všichni (částka všech žadatelů činila cca 1,25mil.Kč). Sl.
Mrázková vznesla dotaz, proč Spartak 160tis. Kč? SK Viktorie má větší základnu, jezdí
reprezentovat do Prahy, Kutné hory apod. (TJ Spartak pouze ve výběžku), cestovné (cca
25.000,- Kč) hradí rodiče, pořádají soustředění a tábory. Ať se SK Viktorie sebevíc snaží,
dostává každým rokem stejně. Proč se neubere Spartaku a nedá se úspěšnějšímu klubu?
K uvedenému se rozpoutala diskuze, kdy místostarosta pan Horák hodnotí reprezentaci SK
Viktorie úspěšně a oslovil zastupitele, aby se našel způsob řešení a přehodnocení poskytnutí
příspěvku, což podpořil Mgr. Pokorák, pan Jurajda a Mgr. Lachmanová, která sdělila, že by se
peníze jistě našly a navázala na finanční částku zaplacenou za vystoupení Petra Kotvalda
koncem roku 2010. Trochu oponoval pan Skramužský, který hodnotí TJ Spartak tím, že i z TJ
Spartaku Jiříkov jsou odchovanci, kteří reprezentují. Diskuze se stala nepřehledná a
nekontrolovatelná, proto starosta města vyhlásil 10 minutovou přestávku.
Po přestávce se pokračovalo k tématu, kdy padl návrh, aby tento bod byl stažen z programu a
ze strany pana Jirkovského bylo navrženo, aby proběhlo jednání za přítomností zástupců SK
Viktorie, TJ Spartaku a finančního výboru. Starosta města sdělil, že by se mohly použít
finance-výtěžek z výherních hracích přístrojů, který se plánuje na použití nákupu sněhových
zábran, což se setkalo s nevolí občanů. Sl. Mrázková ještě uvedla, že v loňském roce dávala
písemný návrh na poskytnutí příspěvku v dřívějším termínu, do května dotuje ze svého.
Poslední návrh byl od pana Bc. Mrázka o poskytnutí grantu takto: hned 66tis. Kč SK Vicktorii
a 66tis. Kč TJ Spartaku, o dalších finančních částkách, pokud budou dohledány v rozpočtu
města, rozhodnout na příštím zasedání ZM. S tímto souhlasila většina zastupitelů.
Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 86/2011
1. ZM bere na vědomí žádost SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov na poskytnutí příspěvku na rok
2011 v rámci Grantového programu Města Jiříkova na rok 2011 a rozhodlo poskytnout
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příspěvek SK VIKTORII, o.s. Jiříkov na rok 2011 v celkové výši 66.000,-Kč, na metodický
materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na Valentýnskou aerobik how,
aerobik master class, loučení se školním rokem, ceny do soutěží, medaile, diplomy, pronájem
areálu, na startovné a dopravu na akce Žij pohybem, Welnes týmy, Dance aerobik.
2. ZM bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2011 uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752,
zastoupeným předsedou Kateřinou Mrázkovou, tuto smlouvu schvaluje a zároveň ukládá
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
3. ZM bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov na poskytnutí příspěvku na rok 2011 v
rámci Grantového programu Města Jiříkova na rok 2011 a rozhodlo poskytnout příspěvek TJ
Spartak Jiříkov na rok 2011 v celkové výši 66.000,-Kč na činnost mužstev a mládeže,
cestovní náklady, startovné, praní dresů, sportovní vybavení pro děti a mládež, náklady na
rozhodčí, ceny do turnajů.
4. ZM bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace č. 2/2011 uzavíranou mezi Městem
Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou
Michalem Majákem, tuto smlouvu schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města tuto
smlouvu podepsat.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
e) rozpočtové opatření č. 4/2011 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření, které bez připomínek schválili a přijali
usnesení:
Usnesení č. 87/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení kontrolního výboru, které bez připomínek vzali na
vědomí a schválili provedení plánovaných kontrol plnění usnesení ZM. K uvedenému bylo
zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 88/2011
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova konaného dne 18. dubna 2011 a schvaluje provedení navržených kontrol
plnění usnesení ZM.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Města Jiříkova
Zastupitelům byl předložen dodatek č. 10 příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov o
rozšíření zřizovací listiny o nově poskytovanou sociální službu domova se zvláštním
režimem. Důvodem uvedeného rozšíření zřizovací listiny je současný stav klientů i nově
nastupujících, kdy tito jsou ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, téměř plně odkázáni na
pomoc a podporu. Cílovou skupinu nové služby by tvořili osoby starší 65 let se sníženou
soběstačností z důvodu onemocnění Alzheimerovou chorobou, stařeckou či jinou demencí,
jejíchž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Dále se uvedeným
dodatkem upravuje, že příspěvková organizace může přijímat peněžité dary, účelově
neurčené, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, který nepřesáhne částku 10.000,Kč. Toto přijímání darů se týká všech příspěvkových organizací města, což je upraveno
dodatky, které byly zastupitelům předloženy. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
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Usnesení č. 89/2011
1. ZM schvaluje:
a) Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Domov důchodců Filipov, se
sídlem Jiříkov, část Filipov, č.p. 65, PSČ 407 53 Jiříkov, který je současně novým úplným
zněním zřizovací listiny Domova důchodců Filipov, podle § 84 odst. 2 písmeno d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
b) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686, 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.
c) Dodatek č. 4 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.
d) Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov,
Moskevská 796 - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 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 dodatky ke zřizovacím listinám na
Krajský úřad Ústeckého kraje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) nabídka využití předkupního práva
Zastupitelé projednali předloženou nabídku na využití předkupního práva k domu č.p. 960
(kino), která byla projednána na předešlém zasedání ZM, ale z důvodu snížení kupní ceny, je
nutné projednat znova. Zastupitelé rozhodli o nevyužití předkupního práva, ale předkupní
právo zachovat. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 90/2011
1. ZM projednalo nabídku využití předkupního práva k domu (budova KINA) 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. V- 1731/2002-531 za cenu 1.800.000,-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 a 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
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180m2 zapsaných na LV č. 1302 v k.ú. Jiříkov pro Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, IČ: 00261424.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) svolání Valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. se sídlem Teplice
Na základě svolání Valné hromady SVS a.s. rozhodli zastupitelé o delegování starosty města
k jednání na Valné hromadě SVS a.s. a to v celém současném volebním období a přijali
usnesení:
Usnesení č. 91/2011
ZM rozhodlo delegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů starostu města Jiříkova pana Michala Majáka, k účasti a
k jednání na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s. se sídlem Teplice,
Přítkovská 1689, IČ 49099469 ve volebním období 2010 – 2014.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Diskuze
Paní Molnárová vznesla dotaz, zda se skutečně u základní školy plánuje kruhový objezd a
proč? Dle jejího mínění je prostor malý. Odpověděl starosta města: kruhový objezd bude
z bezpečnostních důvodů a malý nebude, existuje projekt, který je k nahlédnutí na odboru
výstavby a ŽP.
Mgr. Lachmanová se dotázala, zda se ví, co zamýšlí němci se sousední továrnou a uvedla, že
již byli dvakrát vykradeni a městská policie Filipov neobjíždí. Tím navázala na to, že ještě
v Jiříkovských novinách neproběhla informace o činnosti městské policie a krádeže jsou stále.
Je přehled kolik bylo vloupání? Bylo upozorněno, že ani před ZŠ, kde bývají strážníci v době
otevírání školy nedělají co mají.
K továrně na německé straně: Starosta města - bude zjištěno.
K městské policii sdělil místostarosta pan Horák: o všech problémech se ví, ale ve čtyřech
strážnících opravdu nelze obsáhnout celý Jiříkov, včetně Filipova, 99% jsou krádeže.
S městskou policií proběhla porada, kontrolují sběrné suroviny, kdy je s obsluhou dohodnuto,
že budou sběrači kovů a kovy městskou policií fotograficky zdokumentovány a zveřejněny na
internetu, aby pokud půjde o ukradený materiál ze soukromých zahrad a objektů mohli
majitelé své věci ve sběrně dohledat. Je i taková informace, že chodí nepřizpůsobiví občasné
do sběrny i na vypůjčený občanský průkaz. Mimo jiné sdělil, že statistika činnosti městské
policie vyjde v květnových Jiříkovských novinách.
Opět se diskuze stala nekontrolovatelná a tazatelé bohužel nepoužili mikrofon.
Mimo jiné bylo upozorněno Mgr. Hegnerovou i na vysedávání na výloze bývalé drogerie na
náměstí a popíjení alkoholu, kdy padl návrh postihnout provozovatele prodejny. Mělo by se
řešit a pozvat provozovatele prodejny a upozornit ho na vyhlášku města o zákazu požívání
alkoholu na veřejnosti. Náměstí je priorita č. 1.
Pan Horák se dotázal, zda se plánuje výstavba domova seniorů na Šluknovské ulici
v prostorách starého hřbitova? A co s ostatky, které se tam případně najdou? Odpověděl
starosta města: ano, je projekt a územní rozhodnutí, výstavba je vyčíslena na cca 170mil. Kč,
snahou je získat dotaci, na kterou bohužel není právní nárok. Pokud se podaří dotaci získat,
bude stavba realizována. Co se týče případných ostatků, je od Krajského úřadu ÚK nařízeno
uvedené přemístit na současný hřbitov.
K uvedenému se zeptal Mgr. Pokorák, zda byl osloven ČEZ o poskytnutí dotace? Dle starosty
města: ano, ale bylo dáno zamítavé stanovisko.
Paní Stožická upozornila, že je nedostatečně zabezpečeno dětské hřiště u Bílého domu, co to
oplotit? Starosta města odpověděl: je tam cedule „Na vlastní nebezpečí“.
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Pan Wittgruber se dotázal, proč je stále uzavřen přechod ve Filipově u Bednářů? Odpověděl
pan Stredák: do konání Filipovské pouti by mělo být zprovozněno.
Starosta města, po seznámení zastupitelů s projednávanými body 11. schůze rady města,
ukončil diskuzi.
10. Závěr
Program zasedání byl vyčerpán. Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za
účast a ukončil 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19:00 hodin.

Schválil starosta města pan Michal Maják:

……………………………….

V Jiříkově 02.05.2011
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.

16

