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 7. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 31. května 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 pozemků
c) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
d) dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
5. Usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2011
b) přijetí dotace
c) rozpočtové opatření č. 5/2011 Města Jiříkova
8. Usnesení z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
9. Různé
a) žádost o dotaci do programu Cíl 3/Ziel 3
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 92/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 93/2011
1. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
p.p.č. 6584 (ostatní plocha) o výměře 158m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a to:
a) část p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře cca 200m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
b) část p.p.č.100/1 (zahrada) o výměře cca 100m2 a část p.p.č.100/2 (zahrada) o výměře cca
200 m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 +
náklady.
Usnesení č. 94/2011
ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
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st.p.č. 2042 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 114m2 a část p.p.č. 607/2 (trvalý travní
porost) o výměře 665 m2 dle GOP č.1254-24/2011 pod stavbou rodinného domu a zahradu,
nacházejících se v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
M. H., 407 53 Jiříkov, za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. celkem 3.050,Kč.
Usnesení č. 95/2011
1. ZM projednalo návrh získat bezúplatně do majetku Města Jiříkov p.p.č. 2299/1 o výměře
618m2 a p.p.č. 368/1 o výměře 6912m2 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. 2299/1 o výměře 618m2 a p.p.č. 368/1 o výměře 6912m2 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. 96/2011
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010 ze
dne 03.11.2010 uzavřené mezi Městem Jiříkov a panem J. D., 407 53 Jiříkov na prodej
pozemku za účelem výstavby rodinného domu a tento návrh dodatku č. 1 bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010 ze
dne 03.11.2010 uzavřené mezi Městem Jiříkov a panem J. D., 407 53 Jiříkov na prodej
pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č. 012/2010 ze dne 03.11.2010 uzavřené mezi Městem Jiříkov a panem J. D., 407 53
Jiříkov na prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení č. 97/2011
1. ZM bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 30.05.2011.
2. ZM rozhodlo navýšit příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov v rámci Grantového programu
města Jiříkova na rok 2011 o 124.000,- Kč. Tuto částku TJ Spartak Jiříkov použije na údržbu
sportovního areálu (např. hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na
lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, apod.) a na úhradu energií.
3. ZM bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 02/2011 uzavíraný mezi
Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ18382801, zastoupeným předsedou
Michalem Majákem, tento dodatek č. 1 schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města
tento dodatek č. 1 podepsat.
Usnesení č. 98/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2010 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2010 ve
výši 2.082.622,79 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši 2.082.622,79
Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 17.06.2011.
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Usnesení č. 99/2011
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen
2011:
a) příjmy ve výši 12.772.021,47 Kč, výdaje ve výši 8.918.854,87 Kč, saldo příjmů a výdajů ve
výši 3.853.166,60 Kč,
b) výnosy ve výši 15.099.195,80 Kč, náklady ve výši 11.949.655,18 Kč, výsledek
hospodaření 3.149.540,62 Kč.
Usnesení č. 100/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí:
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 na projekt
„Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská, Jiříkov“, vedenou pod číslem
poskytovatele 11/SML1186 a to na provedení stavební obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého,
nacházejícího se v ulici Rumburská, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 165/1. Poskytovatelem dotace je
Ústecký kraj se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, zastoupený hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou, a která je ve výši
58.000,-Kč, což v procentuálním vyjádření činí 69,86 % z celkových nákladů na projekt.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 na
projekt ,,Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská, Jiříkov“, vedeného pod
číslem poskytovatele 11/SML1186 a to na provedení stavební obnovy sochy sv. Jana
Nepomuckého, nacházejícího se v ulici Rumburská, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 165/1.
Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou, a která je ve výši 58.000,-Kč, což v procentuálním vyjádření činí 69,86 %
z celkových nákladů na projekt.
b) přijmout finanční prostředky ve výši 58.000,-Kč, které činí 69,86 % z celkových nákladů
na projekt z rozpočtu Ústeckého kraje se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeného hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou.
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, zastoupeného hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou, ve výši 25.050,-Kč,
v procentuálním vyjádření 30,14 %, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
d) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu
na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2011 na projekt ,,Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská,
Jiříkov“, vedenou pod číslem poskytovatele 11/SML1186 a to na provedení stavební obnovy
sochy sv. Jana Nepomuckého, nacházejícího se v ulici Rumburská, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č.
165/1. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou, a která je ve výši 58.000,-Kč, což v procentuálním vyjádření činí 69,86 %
z celkových nákladů na projekt.
Usnesení č. 101/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 5/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 5/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
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Usnesení č. 102/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 26.05.2011.
2. ZM bere na vědomí provedené kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jiříkova č. 5
a 6 s výsledkem – usnesení je splněno.
9. Různé
Usnesení č. 103/2011
1. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou na projekt
„Společně oživit tradice – Projekt k rozvoji přeshraniční turistiky a kooperace v Euroregionu
Nisa“ s výší celkových způsobilých výdajů projektu 25.000.000,-Kč.
2. ZM schvaluje předfinancování celkových výdajů dvou po sobě následujících kalendářních
čtvrtletí projektu „Společně oživit tradice – Projekt k rozvoji přeshraniční turistiky a
kooperace v Euroregionu Nisa“, ve kterých má kooperační partner (Město Jiříkov) nejvyšší
výdaje, tj. 10.028.000,-Kč z vlastních zdrojů města (s ohledem na princip zpětné úhrady).
3. ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Společně oživit tradice – Projekt k
rozvoji přeshraniční turistiky a kooperace v Euroregionu Nisa“ Městem Jiříkov ve výši 10%
finančních prostředků z celkových výdajů projektu kooperačního partnera (Města Jiříkov), tj.
2.500.000,-Kč z vlastních zdrojů města.
Usnesení č. 104/2011
1. ZM bere na vědomí informaci starosty města o pololetní zprávě k plnění úkolů
neuvolněného místostarosty podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova konaného 14.12.2010.
2. ZM rozhodla stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu
zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi za výkon funkce místostarosty odměnu dle sl. 7 ve
výši 5.500,-Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce dle sl. 9 ve výši 9.742,-Kč + 758,-Kč tj.
celková měsíční odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 16.000,-Kč (slovy:
šestnácttisíckorunčeských) s platností od 01.06.2011 v daný den výplatního termínu
zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
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 7. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 31. května 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
Mgr. Renata Hegnerová

……………………………..
pí Libuše Rendlová

===============================================
Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno všech 15 členů ZM – usnášení schopné.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi: předseda: pan Václav Jirkovský
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: Mgr. Vladimír Šamša
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Wittgruber
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: Mgr. Renata Hegnerová a paní Libuše Rendlová, zapisovatelkou
byla určena paní Eva Praženková.
Předložený program zasedání byl schválen.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 6. 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 6.
zasedání ZM, kdy konstatovali, že většina úkolů je splněných a některé jsou ve fázi plnění.
Z diskuze občanů:
oprava Londýnské komunikace – na jednání v Praze byl vyslyšen požadavek města o
zrušení nájemní smlouvy o provozování současné infrastruktury. Na příští radě se bude
vypovídat nájemní smlouva a proběhne příprava výběrového řízení na provozovatele
kanalizace a vodovodu, což je podmínka na získání 85% dotace. V letošním roce se plánuje
pouze letmá vysprávka komunikace. Pokud město získá dotaci, na jaře příštího roku by
proběhla realizace II. a IV. etapy kanalizace.
parkování u obchodu ve Filipově – byl vznesen dotaz na MěÚ Rumburk, odbor
stavební: pokud jde o novou stavbu, vyjádření se vydává, u stávajících staveb žádná omezení
nelze dát. Bude vznesen písemný dotaz na komunální odbor MěÚ Rumburk.
nepřístupné hasící přístroje v panelových domech – bylo prověřeno a v městských
panelových domech jsou všechny hasící přístroje přístupné, navíc se každoročně provádí
revize.
předražená oprava kůlny v Liberecké ulici – starosta města informoval o
vypracovaném položkovém rozpočtu opravy uvedené kůlny, dle předaných požadavků a
podkladů města, předloženým panem Horákem, kdy cena opravy byla vyčíslena cca o 20 tis.
Kč levnější.
továrna na německé straně – do Německa byl vznesen e-mailem dotaz, přišlo pozvání
k jednání na 24.06.2011 do Ebersbachu. Zastupitelé budou poté informováni.
Pan Pokorák se dotázal, na zveřejňování veřejných zakázek nad 600 tis. Kč a zda by mělo být
potvrzeno zastupitelstvem? Odpověděl starosta: ne, na www stránkách města je nově zřízena
kolonka „Zakázky“, kde jsou zveřejňovány podlimitní zakázky týkající se investic.
Ke kontrole usnesení z minulého zasedání ZM nebyly z řad zastupitelů a občanů vzneseny
připomínky ani dotazy. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 92/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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3. Dotazy a připomínky občanů
Pan Klement se dotázal, zda je pravdou, že lavičky na náměstí byly odmontovány z důvodu,
aby tam neseděli romští občané? Odpověděl starosta města: lavičky byly odmontovány v rámci
přípravy projektu rekonstrukce náměstí, uvedený důvod nevyvrací ani nepopírá.
Paní Marešovou bylo sděleno, že se posedává na betonových kruzích naproti Besedě.
Pan Horák opět reagoval na opravu kůlny v Liberecké ulici, kdy dle jeho projektanta je
předraženo o 20% (tj. cca 48 tis. Kč). Jak může firma účtovat práce, které nebyly provedeny,
předat práci, která tam fyzicky není? Kdo to přebíral? Opět se hovořilo, že byla k dispozici
pouze jedna nabídka, nebylo z čeho posuzovat. Pan Stredák pozval pana Horáka po zasedání
na prohlídku předmětné kůlny.
Pan Hodonský vznesl připomínku k veřejně prospěšným pracím a veřejné službě, nelíbí se
mu, že někde začnou s prací, kterou nedokončí a uvedl příklad: příkop u pana Kašpárka.
V dalším pochválil vyčištění náletů a křoví na české straně u cyklostezky podle Sprévy na
straně německé. Dále se dotázal, kdy se budou řešit prašné cesty ve Filipově a mínil tím
konkrétně cestu u pana Kašpara. K uvedenému odpověděl starosta města: vloni byla
provedena oprava tzv. broušenkou. V uvedeném prostoru je rozježděno těžkou technikou,
kterou vlastní soused pan Hanuš, s kterým bude jednáno. Připravuje se rekonstrukce
elektrického vedení, které bude provedeno do země, tzn., že se bude do komunikace zasahovat.
Pan Vajnar, požádal, zda by bylo možné v Londýnské ulici zprovoznit stoku. Aby voda
odtékala, opravují kanál na vlastní náklady. Bude prověřeno.
Paní Rendlová se dotázala, čím se spravují díry v komunikaci u panelových domů? Je
zasypáno kamením, které se rozjezdí. Dle sdělení pana Stredáka je opraveno provizorně drtí
s cementem a vodou. V současné době jsou zatím k dispozici tři nabídky na opravu.
Pan Hodonský na toto navázal a sdělil, že v minulosti byly řešeny menší správky komunikací
cestářem.
Paní Vagačová se dotázala na žádost o koupi pozemku podanou cca před 2,5 roky panem
Weberem, nedostali žádné vyjádření. Navázala i na stav komunikace u pana Škody ve
Filipově, kde jsou vyježděny hluboké koleje. Starosta města slíbil, že žádost o pozemek i stav
uvedené komunikace bude prověřeno.
Více dotazů a připomínek z řad občanů nebylo prezentováno.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předložený záměr zveřejnění prodeje pozemku v Antonínově ulici,
který navazuje na již prodaný pozemek žadateli. Prodejem uvedeného pozemku se vytvoří
celek. Zastupitelé rozhodli o zveřejnění záměru prodeje uvedeného pozemku. V dalším
rozhodli o nezveřejnění záměru prodeje pozemků v ulici 9. května a pozemku na křižovatce
Filipovské a Čapkovi ulice. V prvním případě nedoporučeno z důvodu připravovaného
prodeje domu č.p. 822 a v druhém případě nedoporučeno z důvodu plánovaného zbudování
okružní křižovatky. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 93/2011
1. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
p.p.č. 6584 (ostatní plocha) o výměře 158m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a to:
a) část p.p.č. 795/7 (zahrada) o výměře cca 200m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) část p.p.č.100/1 (zahrada) o výměře cca 100m2 a část p.p.č.100/2 (zahrada) o výměře cca
200 m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 120,-Kč/m2 +
náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) prodej pozemků
Zastupitelé projednali opětovný prodej pozemků na stavbu RD, kdy domek je postaven a
zkolaudován. Z důvodu přepracování geometrického plánu a zápisu do Katastru nemovitostí
musel být znovu zveřejněn záměr prodeje, který proběhl v termínu. Zastupitelé po projednání
o prodeji rozhodli a přijali usnesení:
Usnesení č. 94/2011
ZM rozhodlo prodat pozemky 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 665m2
dle GOP č.1254-24/2011 pod stavbou rodinného domu a zahradu, nacházejících se
v katastrálním území Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu M. H., 407 53
Jiříkov, za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. celkem 3.050,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků
Ve vlastnictví Pozemkového fondu je pozemek u č.p. 60 v Antonínově ulici, o který vlastníci
domu nemají zájem a pozemek na Pohraniční ulici, kde již město část pozemku získalo jako
historický majetek. Uvedené pozemky jsou v územním plánu vedeny pro bydlení a město je
tak může získat bezúplatně. Zastupitelé projednali návrh na podání žádosti o bezúplatný
převod uvedených pozemků, kdy podání žádosti schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 95/2011
1. ZM projednalo návrh získat bezúplatně do majetku Města Jiříkov p.p.č. 2299/1 o výměře
618m2 a p.p.č. 368/1 o výměře 6912m2 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. 2299/1 o výměře 618m2 a p.p.č. 368/1 o výměře 6912m2 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 = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Stavebník nového RD ve Filipově požádal o změnu ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě na
stavbu RD tak, aby při umístění stavby do terénu nevznikl velký odstup od komunikace. Ke
stavebnímu řízení je nutné schválit dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, kde budou
citovány části pozemků č. 5245/1 a 5246/2 o celkové výměře cca 1000m2. Pozemky budou po
výstavbě RD na náklady žadatele znovu geometricky zaměřeny. Zastupitelé projednali
předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě, který rozhodli uzavřít a
k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 96/2011
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010 ze
dne 03.11.2010 uzavřené mezi Městem Jiříkov a panem J. D., 407 53 Jiříkov na prodej
pozemku za účelem výstavby rodinného domu a tento návrh dodatku č. 1 bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010 ze
dne 03.11.2010 uzavřené mezi Městem Jiříkov a panem J. D., 407 53 Jiříkov na prodej
pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
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3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č. 012/2010 ze dne 03.11.2010 uzavřené mezi Městem Jiříkov a panem J. D., 407 53
Jiříkov na prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelům bylo předloženo usnesení Finančního výboru, kdy starosta města seznámil i
občany s tímto usnesením, kdy v bodě 8. usnesení se FV opět zabýval projednáním příspěvku
z Grantového programu na rok 2011 pro TJ Spartak Jiříkov a SK Viktorií Jiříkov. FV
projednal smlouvu o výpůjčce ze dne 15.09.2005 uzavřenou s TJ Spartak Jiříkov. Předmětem
výpůjčky je celý areál, který je v majetku města. Dle této smlouvy je TJ Spartak povinen
udržovat celý areál ve vyhovujícím a provozuschopném stavu, musí dbát na upravenost a
čistotu pozemku včetně pravidelného sekání trávy a úklidu listí. Dále FV projednal informaci
o nákladech TJ Spartak Jiříkov na provoz areálu za roky 2006-2010, kdy v průměru se částka
pohybuje kolem 350 tis. Kč/rok. V závěru projednávaného bodu navrhuje FV ZM rozhodnout
o navýšení příspěvku pro TJ Spartak na rok 2011 ještě o 124 tis. Kč a to na údržbu areálu a na
úhradu energií. FV nedoporučuje navýšit příspěvek pro ostatní občanská sdružení z důvodu
vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na Grantový program v roce 2011.
Proběhla diskuze, kdy starosta města záporně odpověděl na dotaz Mgr. Pokoráka, zda bylo
jednáno i se zúčastněnými. Paní Lálišová se dotázala, kolik stojí údržba areálu za celý rok.
Odpověděl starosta města: za loňský rok 144 tis. Kč.
Pan Jirkovský sdělil, že dochází k nedorozumění, na minulém zasedání schváleno shodně 66
tis. Kč pro TJ Spartak i pro SK Viktorii na činnost. Nelze spojovat činnost a údržbu areálu.
Hovořil i tom, že si nedovede představit údržbu areálu prováděnou městem, ke hřišti musí být
vztah. Dále v diskuzi bylo řečeno, že SK Viktorie bude muset od září zřejmě omezit činnost,
v současné době je vyfakturováno za cca 80 tis. Kč. Po diskuzi, která přestala být
kontrolovatelná, přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 97/2011
1. ZM bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 30.05.2011.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM rozhodlo navýšit příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov v rámci Grantového programu
města Jiříkova na rok 2011 o 124.000,- Kč. Tuto částku TJ Spartak Jiříkov použije na údržbu
sportovního areálu (např. hnojení, postřiky, sekání hřiště, benzín do sekaček, barvy na
lajnování hřiště, opravy menšího charakteru v areálu, apod.) a na úhradu energií.
hlasování = 10 pro, 3 proti, 2 se zdržel
3. ZM bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 02/2011 uzavíraný mezi
Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ18382801, zastoupeným předsedou
Michalem Majákem, tento dodatek č. 1 schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města
tento dodatek č. 1 podepsat.
hlasování = 10 pro, 3 proti, 2 se zdržel
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2010
Vedoucí ekonomického odboru paní Kosová podrobně seznámila zastupitele se Závěrečným
účtem města za rok 2010 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.
Zastupitelé uvedené vzali na vědomí bez připomínek a zároveň rozhodli o převodu kladného
zůstatku finančních prostředků roku 2010 do rezervního fondu k použití v následujících
letech. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
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Usnesení č. 98/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2010 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2010 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2010 ve
výši 2.082.622,79 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši 2.082.622,79
Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 17.06.2011.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2011
Zastupitelé projednali předložený rozbor hospodaření města za I.Q.2011, který bez
připomínek vzali na vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 99/2011
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen
2011:
a) příjmy ve výši 12.772.021,47 Kč, výdaje ve výši 8.918.854,87 Kč, saldo příjmů a výdajů ve
výši 3.853.166,60 Kč,
b) výnosy ve výši 15.099.195,80 Kč, náklady ve výši 11.949.655,18 Kč, výsledek
hospodaření 3.149.540,62 Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) přijetí dotace
Zastupitelé projednali předloženou smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 58.000,- Kč na
obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého umístěné na Rumburské ulici. Dotace je poskytnuta
Krajským úřadem ÚK. Zastupitelé po podrobném výkladu pana Semeráda rozhodli smlouvu
schválit, dotaci přijmout a k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 100/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí:
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 na projekt
„Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská, Jiříkov“, vedenou pod číslem
poskytovatele 11/SML1186 a to na provedení stavební obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého,
nacházejícího se v ulici Rumburská, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 165/1. Poskytovatelem dotace je
Ústecký kraj se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, zastoupený hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou, a která je ve výši
58.000,-Kč, což v procentuálním vyjádření činí 69,86 % z celkových nákladů na projekt.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 na
projekt ,,Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská, Jiříkov“, vedeného pod
číslem poskytovatele 11/SML1186 a to na provedení stavební obnovy sochy sv. Jana
Nepomuckého, nacházejícího se v ulici Rumburská, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č. 165/1.
Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou, a která je ve výši 58.000,-Kč, což v procentuálním vyjádření činí 69,86 %
z celkových nákladů na projekt.
b) přijmout finanční prostředky ve výši 58.000,-Kč, které činí 69,86 % z celkových nákladů
na projekt z rozpočtu Ústeckého kraje se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká
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Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupeného hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou.
c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého
kraje se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, zastoupeného hejtmankou Ústeckého kraje paní Janou Vaňhovou, ve výši 25.050,-Kč,
v procentuálním vyjádření 30,14 %, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
d) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Programu
na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého
kraje pro rok 2011 na projekt ,,Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého v ul. Rumburská,
Jiříkov“, vedenou pod číslem poskytovatele 11/SML1186 a to na provedení stavební obnovy
sochy sv. Jana Nepomuckého, nacházejícího se v ulici Rumburská, v k.ú. Jiříkov, na p.p.č.
165/1. Poskytovatelem dotace je Ústecký kraj se sídlem, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmankou Ústeckého kraje paní
Janou Vaňhovou, a která je ve výši 58.000,-Kč, což v procentuálním vyjádření činí 69,86 %
z celkových nákladů na projekt.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) rozpočtové opatření č. 5/2011 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření č. 5/2011, jež zohledňuje mimo jiné
přijaté dotace, které bez připomínek schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 101/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 5/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 5/2011 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pan Mgr. Šamša vznesl připomínku ke schodům na náměstí zbudovaných za 1 mil. Kč.
Minulé zastupitelstvo mohlo na základě projektu zbudovat v rámci „akce Z“ a milion Kč se
mohl použít na potřebnější. Dle jeho názoru je to plýtvání penězi daňových poplatníků.
8. Usnesení z 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení ze zasedání Kontrolního výboru, který bez
připomínek vzali na vědomí, včetně provedené kontroly plnění usnesení ze ZM. Po
projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 102/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení 5. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 26.05.2011.
2. ZM bere na vědomí provedené kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jiříkova č. 5
a 6 s výsledkem – usnesení je splněno.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Různé
a) žádost o dotaci do programu Cíl 3/Ziel 3
Město již několik let připravuje rekonstrukci objektu na náměstí čp. 3 a 4, kterou má
projektově zpracovanou a je vydáno stavební povolení. Pro objekt čp. 3 – Klub důchodců se
našel vhodný partner na německé straně, který má zájem rekonstrukci podstávkového domu
v obci Spitzkunnersdorfu. Tento projekt v rámci spolupráce bude žádat o podporu z dotačního
programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu příhraniční spolupráce 2007-2013. Pan Semerád seznámil
zastupitele s podmínkami a financováním projektu a odpověděl na dotaz týkající se využití
objektu čp. 3 (informační centrum, setkávací a výstavní prostory). Zastupitelé po kratší
diskuzi přijali usnesení:
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Usnesení č. 103/2011
1. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční
spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou na projekt
„Společně oživit tradice – Projekt k rozvoji přeshraniční turistiky a kooperace v Euroregionu
Nisa“ s výší celkových způsobilých výdajů projektu 25.000.000,-Kč.
2. ZM schvaluje předfinancování celkových výdajů dvou po sobě následujících kalendářních
čtvrtletí projektu „Společně oživit tradice – Projekt k rozvoji přeshraniční turistiky a
kooperace v Euroregionu Nisa“, ve kterých má kooperační partner (Město Jiříkov) nejvyšší
výdaje, tj. 10.028.000,-Kč z vlastních zdrojů města (s ohledem na princip zpětné úhrady).
3. ZM schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Společně oživit tradice – Projekt k
rozvoji přeshraniční turistiky a kooperace v Euroregionu Nisa“ Městem Jiříkov ve výši 10%
finančních prostředků z celkových výdajů projektu kooperačního partnera (Města Jiříkov), tj.
2.500.000,-Kč z vlastních zdrojů města.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty
Zastupitelům byla předložena písemná informace – pololetní zpráva k plnění úkolů
místostarosty města pana Miroslava Horáka. Tuto informaci vzali zastupitelé na vědomí,
včetně rozhodnutí o stanovení měsíční odměny za funkci a přijali usnesení:
Usnesení č. 104/2011
1. ZM bere na vědomí informaci starosty města o pololetní zprávě k plnění úkolů
neuvolněného místostarosty podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova konaného 14.12.2010.
2. ZM rozhodla stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu
zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi za výkon funkce místostarosty odměnu dle sl. 7 ve
výši 5.500,-Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce dle sl. 9 ve výši 9.742,-Kč + 758,-Kč tj.
celková měsíční odměna za výkon funkce místostarosty ve výši 16.000,-Kč (slovy:
šestnácttisíckorunčeských) s platností od 01.06.2011 v daný den výplatního termínu
zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
hlasování = 11 pro, 1 proti, 3 se zdrželi
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Starosta města podal zastupitelům informaci o projednávaných bodech na 12. schůzi RM.
Pan Jirkovský vznesl dotaz na slibovaný bankomat. Starosta města sdělil: venkovní bankomat
bude, dle požadavku ČS a.s. u autobusové zastávky na náměstí s tím, že město zainvenstuje
zbudování. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Diskutovalo o
nevhodném místu, je obava, že bude odsouzeno k zániku. Hovořilo se o kamerovém systému,
který je ve stádiu přípravy vyhlášení výběrového řízení. Lokalita s bankomatem by byla pod
kamerovým dohledem.
Mgr. Pokorák se dotázal, zda na projekt základní školy je již vydáno stavební povolení?
Odpověděl pan Sabo: stavební povolení je vydané, nenabylo ještě právní moci. Na základě
tohoto Mgr. Pokorák upozornil na nevyhovující stav oken na budovách školy a dotázal se, zda
by bylo možné zažádat o dotaci v rámci projektu Zelená úsporám. Odpověděl starosta města:
z projektu Zelená úsporám již nelze žádat, budou se zjišťovat jiné dotační tituly.
Mgr. Hegnerová upozornila na vysedávání, pokřikování a močení některých občanů před
nově zbudovaným obchodem na náměstí. Starostou města bylo sděleno, že majitel obchodu
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obdržel vyhlášku města o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. K uvedenému
vystoupil i místostarosta pan Horák s tím, že Městská policie neustále kontroluje. Vystoupil i
strážník pan Lache s upřesněním, že popíjejí na soukromém pozemku.
K tématu popíjení alkoholu na veřejnosti se krátce hovořilo i o tom, že toto je problém i
větších měst.
Starosta města podal zastupitelům informaci o tom, že by od nového roku měl vyjít zákon
týkající se počtu odpracovaných hodin tzv. Veřejné služby, kdy by mělo být odpracováno 20
hodin týdně (v současné době je to 20-30 hodin měsíčně).
Více informací, připomínek a dotazů nebylo prezentováno.
11. Závěr
Program zasedání byl vyčerpán. Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za
účast a ukončil 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18:20 hodin.
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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