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 10. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 13. prosince 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) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
c) směna nemovitostí
d) ţádost o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
e) odkup pozemků
f) revokace usnesení o směně nemovitostí
g) revokace usnesení záměrů prodejů nemovitostí
5. Usnesení z 8. a 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2012
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2012
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2011
b) odpis pohledávek č. 2/2011
c) přijetí neinvestiční dotace
d) rozpočtové opatření č. 18/2011 Města Jiříkova a převod z fondu rezerv
e) ţádost o opětovné stanovení míst pro provozování výherních hracích přístrojů
9. Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov
a) Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her
b) Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů
10. Usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
11. Různé
a) dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy
b) řešení zkapacitnění objektu mateřské školky
c) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
d) Smlouva o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
e) účtovací dopis - Pětiměstí
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
13. Závěr
=================================================================
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Usnesení č. 144/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 145/2011
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5966 (ostatní plocha) o výměře 157m2 v k.ú. Jiříkov jako přístup na pozemek za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 839m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
c) p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost) o výměře 4487m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2.
Usnesení č. 146/2011
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6621, části st.p.č.1599 a části p.p.č.1890/1 vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6621, části st.p.č.1599 a části p.p.č.1890/1 vše
v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 147/2011
1. ZM projednalo směnu nemovitostí.
2. ZM rozhodlo směnit nemovitosti a to: budovy č.p. 481 v části obce Starý Jiříkov na
st.p.č.1155/2, stavební parcely č.1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1207m2 a
pozemkové parcely č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví D. T.
P., 407 47 Varnsdorf za cenu 300,000,-Kč za část p.p.č. 6012 (ostatní plocha) o výměře
352m2 a část p.p.č. 48 (ostatní plocha) o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.12406/2011 ve vlastnictví Města Jiříkova, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu 43.920,-Kč.
Usnesení č. 148/2011
1. ZM projednalo předloţený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.001/2005 ze dne 01.06.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53 Jiříkov a
tento návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.001/2005 ze dne
01.06.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem
Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53 Jiříkov s termínem prodlouţení
do 31.12.2012.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č.001/2005 ze dne 01.06.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53
Jiříkov.
Usnesení č. 149/2011
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská,
Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská,
Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově“ a to:
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a) část p.p.č. 504 (trvalý travní porost) o výměře 15m2 a část st.p.č. 676/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 8m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2od pana R. H., 407 53 Jiříkov.
b) část st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49m2 v k.ú. Jiříkov za cenu 120,Kč/m2 od spoluvlastníků T. T. T. B., 436 01 Litvínov a H. V. V., 407 53 Jiříkov.
c) část p.p.č. 564 (trvalý travní porost) o výměře 8m2 a část st.p.č.1231/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 21m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků manţelů K.
F., 407 53 Jiříkov, T. F., 407 53 Jiříkov a E. S., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 150/2011
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 77/2011 v bode 3. ze dne 26.04.2011.
2. ZM revokuje usnesení ZM č. 77/2011 v bode 3. ze dne 26.04.2011 v plném znění.
Usnesení č. 151/2011
1. ZM projednalo a rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 232/2005 v bodě 3 ze dne
29.03.2005.
2. ZM projednalo a rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 279/2005 v bodě a), b), c), d), f) ze
dne 31.05.2005.
3. ZM projednalo a rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 312/2005 ze dne 27.09.2005
v plném znění.
Usnesení č. 152/2011
ZM bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21.11.2011 a usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 07.12.2011.
Usnesení č. 153/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2012, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 38.635.000,-Kč, výdaje ve výši 35.212.000,-Kč,
financování ve výši - 3.423.000,-Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2012, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 38.847.000,-Kč, výdaje
ve výši 35.224.000,-Kč, financování ve výši - 3.423.000,-Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 38.847.000,-Kč, výdaje
ve výši 35.424.000,-Kč, financování ve výši - 3.423.000,-Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 35.967.000,-Kč, výdaje ve
výši 37.531.000,-Kč, financování ve výši + 1.564.000,-Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2012 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 35.967.000, Kč, ve výdajové části ve
výši 37.531.000,-Kč, financování ve výši + 1.564.000,-Kč dle předloţeného návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 dle předloţeného návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2012 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 17.12.2012 na účet zřizovatele pro níţe uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
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d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níţe uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2012 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 752.000,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 1.633.000,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 387.000,-Kč,
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,-Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vţdy 1/12, a to nejpozději do 9. dne v
měsíci.
8. ZM rozhodlo uloţit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření
roku 2012 ve výši 0,-Kč.
9. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2012 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2012 dle předloţeného
návrhu.
10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2012 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2012 dle předloţeného
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců
na rok 2012 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na
rok 2012 dle předloţeného návrhu.
12. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z fondu rezerv, č. ú.
20036/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů
rozpočtu roku 2012, převod jednorázově provést v lednu 2012.
13. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.323.000,-Kč z fondu pro výstavu
domova důchodců, č. ú. 40037/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800
na úhradu splátek a úroků z půjčky SFŢP ČR v roce 2012, převod jednorázově provést v
lednu 2012.
14. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2012 pro
TJ Spartak Jiříkov na rok 2012 na provozní výdaje. ZM rozhodlo poskytnout provozní
příspěvek na údrţbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií TJ Spartak Jiříkov na rok 2012 ve
výši 150.000,-Kč a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 01/2012.
Usnesení č. 154/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2012
ve výnosech i nákladech ve výši 5.167. 000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2012 ve výnosech i
nákladech ve výši 13.174.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje. ZM rozhodlo povolit
příspěvkové organizaci pouţití rezervního fondu na dofinancování provozních nákladů dle
schváleného provozního rozpočtu.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2012 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.114.200,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na rok 2012 ve výnosech i nákladech ve
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výši 29.569.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje (příspěvková organizace poţádala o
dotaci na provoz MPSV ve výši 7.520.000,-Kč).
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2012 níţe uvedeným
příspěvkovým organizacím:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
64.581,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 86.483,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 13.542,-Kč,
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 700.000,-Kč.
Usnesení č. 155/2011
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2011:
a) příjmy ve výši 33.316.690,80 Kč, výdaje ve výši 34.635.346,92 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši - 1.318.656,12 Kč,
b) výnosy ve výši 34.632.083,03 Kč, náklady ve výši 29.326.473,86 Kč, výsledek
hospodaření 5.305.609,17 Kč.
Usnesení č. 156/2011
ZM bere na vědomí Odpis pohledávek č. 2/2011 a rozhodlo schválit odpis pohledávek č.
2/2011 ve výši 36.012,17 Kč dle předloţeného návrhu.
Usnesení č. 157/2011
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2011 ve výši 35.388,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na odbornou přípravu
a na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy a na neinvestiční opravy, revize, technické
prohlídky poţární techniky a věcných prostředků, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a
zároveň schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
Usnesení č. 158/2011
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 18/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 18/2011 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z rezervního fondu
na základní běţný účet na úhradu výdajů roku 2011. Část rezervního fondu byla plánována při
schvalování rozpočtu na rok 2011 k dofinancování výdajů. ZM zároveň ukládá vedoucí
ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu rezerv na
základní běţný účet města do 16.12.2011.
Usnesení č. 159/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí Ţádost o povolení místa pro provoz herních přístrojů
pro ulici Čapkova č.p. 473 v Jiříkově, podanou panem M. H., Jiříkov, dne 21.10.2011.
2. ZM projednalo a bere na vědomí Ţádost o povolení místa pro provoz herních přístrojů
pro ulici 9. května č.p. 190 v Jiříkově, podanou panem Z. P., Jiříkov, dne 07.11.2011.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Ţádost o přehodnocení účinnosti Obecně závazné
vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, podanou panem P. K., Jiříkov, dne
05.12.2011.
4. ZM rozhodlo nevyhovět ani jedné z výše uvedených ţádostí a rozhodlo nevydat Obecně
závaznou vyhláškou Města Jiříkov o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování výherních hracích přístrojů povoleno.
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Usnesení č. 160/2011
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her a rozhodlo vydat na základě § 50 odst. 4
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města
Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
Usnesení č. 161/2011
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 162/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 21.11.2011.
2. ZM bere na vědomí provedenou kontrolu dodrţování vyhlášky o místním poplatku ze
vstupného č. 3/2010 zaměstnancem Města Jiříkov.
3. ZM ukládá: Kontrolnímu výboru – na základě posouzení zadávací dokumentace a
poloţkového rozpočtu včetně kontroly provedených prací firmou WAKOZ s.r.o., provést
kontrolu opravy u č.p. 532, ulice Liberecká podle zadávací dokumentace a podle skutečně
odvedené práce.
Usnesení č. 163/2011
1. ZM projednalo předloţený návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy a tento návrh dodatku č. 2 bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření budoucí kupní
smlouvy na stavbu „Jiříkov – kanalizace + ČOV“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou
vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy na stavbu „Jiříkov – kanalizace + ČOV“ mezi Městem Jiříkov a
Severočeskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
Usnesení č. 164/2011
1. ZM projednalo zprávu pracovní skupiny pro posouzení záměrů řešení zkapacitnění
provozu mateřské školky v Jiříkově na základě předloţených variant a tuto zprávu včetně
příloh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo řešit zkapacitnění objektu mateřské školky v Jiříkově zbouráním stávajícího
objektu mateřské školky v ul. Hradecká a na tomto místě postavit nový objekt mateřské
školky s kapacitou 75 dětí.
3. ZM rozhodlo stanovit přesné podmínky pro výběr zhotovitele na zajištění projektové
dokumentace, inţenýrské činnosti, stavebního povolení a vlastní realizace stavby a s těmito
podmínkami seznámit ZM na nejbliţším moţném jednání ZM.
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4. ZM ukládá: radě města - přesně stanovit a vymezit podmínky pro výběr zhotovitele na
zajištění projektové dokumentace, inţenýrské činnosti, stavebního povolení a vlastní realizace
stavby.
5. ZM ukládá: vedoucí ekonomickému odboru - prověřit nejméně u tří bankovních ústavu
moţnost a podmínky získání úvěru na financování této stavby do výše cca 23.000.000,-Kč.
Usnesení č. 165/2011
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 11. listopadu 2010 (zvolení na ustavujícím zasedání) do 31. listopadu 2011.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněţitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní .I. B., Jiříkov
3.200,- Kč
pan J. M., Jiříkov
2.800,- Kč
Kontrolní výbor
pan M. H., Jiříkov
2.400,- Kč
pan M. S., Jiříkov
2.800,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněţitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 166/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí Vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám a Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v
Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav týkajících se výměny oken a zateplení objektu
v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši 288 000,- Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v
Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav týkajících se výměny oken a zateplení objektu
v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
b) přijmout finanční prostředky ve výši 288 000,- z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav týkajících se výměny
oken a zateplení objektu v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejichţ poskytovatelem je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav
týkajících se výměny oken a zateplení objektu v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov,
jejíchţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem
Podivínským, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
d) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový
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dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to se Státním fondem ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem
Mgr. Tomášem Podivínským.
Usnesení č. 167/2011
ZM bere na vědomí předloţený účtovací dopis Města Šluknova na úhradu podílu Města
Jiříkova v rámci projektu Pětiměstí ve výši 10.537,50 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tento
účtovací dopis na úhradu podílu Města Jiříkova v rámci projektu Pětiměstí a zároveň ukládá
starostovi města zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 10.537,50 Kč.

Ověřovatelé usnesení:

.................................................
Pan Petr Dufek

............................................
Mgr. Vladimír Šamša

V Jiříkově 13. prosince 2011
Zapsala: Praţenková 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 10. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 13. prosince 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
p. Petr Dufek

……………………………..
Mgr. Vladimír Šamša

===============================================
Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
Omluven: paní Milena Horáková
pan Bc. Michal Mrázek
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno 13 členů ZM – usnášení schopné.
V úvodu zasedání vystoupil sboreček z Mateřské školky Sluníčko, který svým cca 15
minutovým vystoupením zpříjemnil zastupitelům adventní čas.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrţeni: předseda: paní Libuše Rendlová
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Renata Hegnerová hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
člen: pan Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek a pan Mgr. Vladimír Šamša, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Praţenková.
Předloţený program zasedání, na návrh starosty města, byl hlasováním 13 pro, 0 proti, 0 se
zdržel doplněn o dva body k projednání a to o projednání Smlouvy o poskytnutí podpory
z programu Zelená úsporám a o účtovací dopis – Pětiměstí. Takto byl zastupiteli program
schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 9. zasedání ZM byly řádně zveřejněny, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se povaţují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta města společně s jednotlivými vedoucími odborů MěÚ Jiříkov informovali
zastupitele a občany o plnění usnesení z minulého zasedání ZM, kdy bylo konstatováno, ţe
většina úkolů je splněna a ostatní úkoly jsou ve fázi plnění.
Dále starosta města informoval o jednání v Ebersbachu na radnici, týkající se plánu úpravy
části Neugersdorfu - průmyslová část. Německý koordinátor zjišťuje potřeby a poţadavky
občanů. Zatím v návrhu na vyuţití zóny se uvaţuje o burze stavebních a podstávkových
řemesel. Dále v návrhu, dle dalších financí, je moţnost realizace spojovací komunikace mezi
Neugersdorfem a Filipovem. V současné době se opravuje vodovodní nádrţ.
Po provedené kontrole plnění minulých usnesení přijali zastupitelé, bez připomínek, usnesení:
Usnesení č. 144/2011
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
Na zasedání byli přítomní noví majitelé bývalého kina, kteří seznámili zastupitele se záměrem
vyuţití. Mají zájem znovu zprovoznit kulturní středisko pro konání plesů, schůzí apod. Kaţdý
druhý pátek v měsíci pořádání diskoték pro mladé a druhou sobotu diskoték pro pokročilé.
Kaţdou druhou neděli konání veřejné burzy (první burza jiţ 18.12.2011). Podali informaci o
organizačních záleţitostech pořádání burzy. Nebrání se zprovoznění promítání, záleţí ale na
zájmu občanů.
Pan Havel – vznesl připomínku, týkající se velkého počtu cyklistů, kteří nemají osvětlená
kola.
Pan Kubálek – vznesl několik dotazů a připomínek:
- ve Filipově jsou nekvalitní cesty, zanedbané vpustě do kanálů, popadané větve (nic se
neřeší, nic se nezměnilo)
- jaký je rozdíl v placení poplatku za odvoz komunálního odpadu 1x za týden a 1x za 14 dní?
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- jakým způsobem pomáhá město podnikatelům? (příkladem uvedl, ţe je nový majitel hotelu
Waldstein, který dává hotel do pořádku, dostal od města pokutu).
- zda by mohla být opravena komunikace mezi jeho objektem a Sokolovnou?
- dotázal se starosty města, zda se mu líbila Mikulášská besídka v Sokolovně, kterou pořádali
občané Filipova bez pomoci města. Starosta odpověděl, že líbila.
Na ostatní dotazy bude panu Kubálkovi odpovězeno písemně.
Pan Miklián – dotázal se, z jakých důvodů byly vyhláškou zrušeny hrací automaty v Jiříkově?
Odpověděl starosta města, že toto bylo rozhodnutí většiny zastupitelů a důvodem je problém
hraní automatů nejen sociálně slabými, ale i občany, kteří přišli o své majetky.
Pan Miklián upozornil na to, ţe i v této budově je provozován hazard a to formou terminálu
na poště. Povaţuje toto rozhodnutí za neobjektivní, kdy drobní ţivnostníci, majitelé restaurací
jsou na automatech částečně závislí. K uvedenému vystoupili majitelé restaurací v Jiříkově
pan Hobza, pan Kastl a pan Přibyl, kteří poţadovali kompromis tj. 2 automaty v restauracích a
omezení terminálů. Dle názoru pana Kastla nemá vyhláška účinnost, pokud nebudou zrušeny
terminály. Všichni se shodli na tom, ţe provoz automatů není vyloţeně výdělečný, ale pokryje
částečně náklady na personál. Argumentovali také tím, ţe město přijde o cca 900 tis. Kč ročně
a zrušením automatů se kriminality město nezbaví. Ti závislí na automatech budou jezdit do
jiných měst.
Na toto téma proběhla s občany a zastupiteli více jak hodinová diskuze, kdy někteří
zastupitelé byli nakloněni kompromisu a vydání vyhlášky povaţují za unáhlené a ne
dostatečně prodiskutované.
Pan Horák – doporučil jsem projektanta do pracovní skupiny na posouzení studií výstavby
nebo rekonstrukce nové mateřské školky, který přišel na to, ţe ve studii je 2,5x předraţený
vodovod ke školce. Pan Horák se dotázal proč tomu tak je a kdo takové studie vypracovává?
Dále uvedl, ţe si nechal posoudit opravu mostku na náměstí, kdy zjistil, ţe oprava byla
minimálně o 100 tis Kč předraţená. Na toto odpověděl pan Sabo: co se týká mostků, byly
osloveny tři odborné firmy, které zpracovaly cenovou nabídku, byla vybrána firma s nejnižší
cenovou nabídkou. K vodovodu k mateřské škole nedovedu říct, byl vybrán projektant
s autorizací a nedovedu posoudit, zda je v projektu předražené. Pan Horák zmínil, ţe
průměrná celorepubliková cena je 3.000,- Kč/m2 běţného vodovodu, proč v Jiříkově je za
8.000,- Kč/m2?
Pan Kubálek – upozornil na mostek u ČOV ve Filipově, kdy by bylo vhodné zabezpečit jej
nebo uzavřít. Jezdí tam spousta vozidel, není přehledné a hrozí nebezpečí, ţe dojde k havárii.
Nejlepší zabezpečení by byl betonový panel.
Pan Mgr. Pokorák – na kaţdém zasedání je od pana Horáka slyšet, ţe by se dalo ve městě
dělat něco levněji, ze strany MěÚ zase, ţe proběhlo výběrové řízení. Nevím kde je pravda.
Pojďme hledat nějakou cestu, jak z toho ven, třeba prováděním kontrol. Dále měl k panu
Horákovi připomínku ohledně jeho neúčasti na vyhlášených výběrových řízení, která jsou
zveřejňována.
V 18:45 hodin ukončil starosta města tento bod – Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předloţené záměry prodeje pozemků dle podaných ţádostí, které byly
projednány v komisi výstavby+ŢP, finančním výboru a radě města. Všechny tyto orgány
zveřejnění nedoporučují. V prvním případě se jedná o komunikaci, v druhém případě se jedná
o rozšíření výrobních skladovacích prostor, které by byly v blízkosti obytných domů, a
v třetím případě se jedná o nesoulad se současným územním plánem. Zastupitelé rozhodli o
nezveřejnění uvedených pozemků a přijali usnesení:
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Usnesení č. 145/2011
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5966 (ostatní plocha) o výměře 157m2 v k.ú. Jiříkov jako přístup na pozemek za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
2
b) p.p.č. 506/3 (zahrada) o výměře 839m v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) p.p.č. 3212/5 (trvalý travní porost) o výměře 4487m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zastupitelé projednali zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku.
Jedná se opravu geometrického plánu na zaměření pozemků za řeznictvím ţadatelů, manţelů
Stoţických, které jsou v majetku města a které chtějí ţadatelé odkoupit na rozšíření vlastních
pozemků. Zastupitelé schválili zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
pozemků a přijali usnesení:
Usnesení č. 146/2011
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6621, části st.p.č.1599 a části p.p.č.1890/1 vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6621, části st.p.č.1599 a části p.p.č.1890/1 vše
v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
c) směna nemovitostí
Zastupitelé projednali a po kratší diskuzi rozhodli o směně nemovitostí v areálu bývalých
Lustrů, včetně doplatku města ve výši 256.080,- Kč. Směnou dojde také k narovnání
skutečného stavu komunikace na Svobodově ulici. Zastupitelé k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 147/2011
1. ZM projednalo směnu nemovitostí.
2. ZM rozhodlo směnit nemovitosti a to: budovy č.p. 481 v části obce Starý Jiříkov na
st.p.č.1155/2, stavební parcely č.1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1207m2 a
pozemkové parcely č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví D. T.
P., 407 47 Varnsdorf za cenu 300,000,-Kč za část p.p.č. 6012 (ostatní plocha) o výměře
352m2 a část p.p.č. 48 (ostatní plocha) o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 12406/2011 ve vlastnictví Města Jiříkova, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu 43.920,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) ţádost o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Z důvodu rozvodu manţelství T. poţádal pan T. o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na prodej pozemku na stavbu rodinného domu. Poţadované prodlouţení termínu je
řešeno dodatkem č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005. Zastupitelé uvedené
projednali a rozhodli uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 001/2005
s termínem prodlouţení do 31.12.2012 a přijali usnesení:
Usnesení č. 148/2011
1. ZM projednalo předloţený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.001/2005 ze dne 01.06.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53 Jiříkov a
tento návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě bere na vědomí.
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2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.001/2005 ze dne
01.06.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem
Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53 Jiříkov s termínem prodlouţení
do 31.12.2012.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní
smlouvě č.001/2005 ze dne 01.06.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a panem R. T., 407 53
Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) odkup pozemků
Zastupitelé projednali odkup částí stavebních parcel, které budou zasahovat do stavby okruţní
křiţovatky v ulicích Moskevská, Filipovská, Svobodova a Březinova. Majitelé pozemků
sepsali s městem souhlas s umístěním stavby a souhlasí také se sepsáním smlouvy o budoucí
kupní smlouvě na prodej části pozemků, kde cena za m2 činí 120,- Kč. Po kolaudaci stavby
budou pozemky geometricky zaměřeny a budou uzavřeny řádné kupní smlouvy. Zastupitelé
rozhodli o odkupu pozemků od jednotlivých majitelů a přijali usnesení:
Usnesení č. 149/2011
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská,
Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Dopravní řešení ulic Moskevská,
Filipovská, Svobodova a Březinova v Jiříkově“ a to:
a) část p.p.č. 504 (trvalý travní porost) o výměře 15m2 a část st.p.č. 676/2 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 8m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2od pana R. H., 407 53 Jiříkov.
b) část st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 49m2 v k.ú. Jiříkov za cenu 120,Kč/m2 od spoluvlastníků T. T. T. B., 436 01 Litvínov a H.V. V., 407 53 Jiříkov.
c) část p.p.č. 564 (trvalý travní porost) o výměře 8m2 a část st.p.č.1231/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 21m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků manţelů K.
F., 407 53 Jiříkov, T. F., 407 53 Jiříkov a E. S., 407 53 Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) revokace usnesení o směně nemovitostí
Zastupitelé projednali předloţený návrh na revokovat usnesení č. 77/2011 ze dne 26.04.2011
v bodě 3. Jedná se o to, ţe ţadatelka ţádá o bezplatnou směnu pozemků, na kterých je 35
vrostlých a oceněných stromů. Dle informace, majitelka dům prodává. Projednáno bylo ve
finančním výboru a radě města, kdy tyto orgány doporučují zrušit záměr směny pozemků.
Zastupitelé rozhodli uvedené usnesení ZM revokovat a přijali usnesení:
Usnesení č. 150/2011
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 77/2011 v bode 3. ze dne 26.04.2011.
2. ZM revokuje usnesení ZM č. 77/2011 v bodě 3. ze dne 26.04.2011 v plném znění.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) revokace usnesení záměrů prodejů nemovitostí
Na základě povinnosti odepisovat majetek s platností od 31.12.2011 bylo doporučeno
revokovat zveřejněná usnesení týkající se záměrů prodeje nemovitostí a to: Tylova 14, Tylova
7, Rumburská 204, Liberecká 532, Moskevská 524, Františkova 866, Antonínova 839 a
Filipovská 606. Zastupitelé, po projednání, rozhodli předloţená usnesení revokovat a přijali
usnesení:
Usnesení č. 151/2011
1. ZM projednalo a rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 232/2005 v bodě 3 ze dne
29.03.2005.
13

2. ZM projednalo a rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 279/2005 v bodě a), b), c), d), f) ze
dne 31.05.2005.
3. ZM projednalo a rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 312/2005 ze dne 27.09.2005
v plném znění.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 8. a 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a bez připomínek vzali na vědomí dvě usnesení ze zasedání Finančního
výboru ze dne 21.11.2011 a 07.12.2011 a přijali usnesení:
Usnesení č. 152/2011
ZM bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21.11.2011 a usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 07.12.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2012
Zastupitelé projednali předloţené návrhy rozpočtů na rok 2012, návrh rozpočtového
provizoria na rok 2012, závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012, rozpočty fondů na rok 2012,
Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 01/2012 pro TJ Spartak Jiříkov. Po kratší diskuzi byl
zastupiteli schválen schodkový rozpočet na rok 2012. Na návrh starosty města bylo
hlasováním 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel odsouhlaseno, ţe bude o celém rozsáhlém usnesení
hlasováno en block. Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 153/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2012, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 38.635.000,-Kč, výdaje ve výši 35.212.000,-Kč,
financování ve výši - 3.423.000,-Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2012, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 38.847.000,-Kč, výdaje
ve výši 35.224.000,-Kč, financování ve výši - 3.423.000,-Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 38.847.000,-Kč, výdaje
ve výši 35.424.000,-Kč, financování ve výši - 3.423.000,-Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 35.967.000,-Kč, výdaje ve
výši 37.531.000,-Kč, financování ve výši + 1.564.000,-Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2012 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 35.967.000, Kč, ve výdajové části ve
výši 37.531.000,-Kč, financování ve výši + 1.564.000,-Kč dle předloţeného návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012 dle předloţeného návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2012 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 17.12.2012 na účet zřizovatele pro níţe uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níţe uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2012 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 752.000,-Kč,
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b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 1.633.000,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 387.000,-Kč,
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,-Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vţdy 1/12, a to nejpozději do 9. dne v
měsíci.
8. ZM rozhodlo uloţit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření
roku 2012 ve výši 0,-Kč.
9. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2012 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2012 dle předloţeného
návrhu.
10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2012 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2012 dle předloţeného
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu pro výstavbu domova důchodců
na rok 2012 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu pro výstavbu domova důchodců na
rok 2012 dle předloţeného návrhu.
12. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z fondu rezerv, č. ú.
20036/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů
rozpočtu roku 2012, převod jednorázově provést v lednu 2012.
13. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.323.000,-Kč z fondu pro výstavu
domova důchodců, č. ú. 40037/921389399/0800 na základní běţný účet č. 921389399/0800
na úhradu splátek a úroků z půjčky SFŢP ČR v roce 2012, převod jednorázově provést v
lednu 2012.
14. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2012 pro
TJ Spartak Jiříkov na rok 2012 na provozní výdaje. ZM rozhodlo poskytnout provozní
příspěvek na údrţbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií TJ Spartak Jiříkov na rok 2012 ve
výši 150.000,-Kč a zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 01/2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2012
Zastupitelům byly předloţeny návrhy rozpočtů na rok 2012 a odpisové plány na rok 2012
jednotlivých příspěvkových organizací, které projednali. V diskuzi vystoupila Mgr.
Dynterová s dotazem, zda zastupitelé vědí, ţe v základní škole je zaměstnána romská
poradkyně, paní Samohýlová, která se nazývá paní učitelkou, a která veřejně schvaluje
v internetové televizi romea.cz násilí, agresivitu a mačetový útok v Novém Boru. Toto je
naprosto dehonestrující záleţitost! Měli byste se nad tímto zamyslet!
K tomuto vystoupil ředitel základní školy a uvedl, ţe k vyjádření paní Samohýlové se můţe
kaţdý postavit tak, jak chce. Paní Samohýlová na základě tohoto vyjádření byla pozvána na
úřad vlády do poradního sboru pro národnostní menšiny, kde shledali, ţe má k uvedenému co
říct a navíc dohodla návštěvu z ministerstva, která škole velice pomohla. Je to sporné, někdo
to můţe brát pozitivně, jiný zase negativně. I kdyţ dle názoru ředitele, vyjádření paní
Samohýlové bylo přemrštěné.
Zastupitelé, po diskuzi přijali k návrhům provozních rozpočtů na rok 2012 jednotlivých
příspěvkových organizací, usnesení:
Usnesení č. 154/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2012
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ve výnosech i nákladech ve výši 5.167. 000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2012 ve výnosech i
nákladech ve výši 13.174.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje. ZM rozhodlo povolit
příspěvkové organizaci pouţití rezervního fondu na dofinancování provozních nákladů dle
schváleného provozního rozpočtu.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2012 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.114.200,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov na rok 2012 ve výnosech i nákladech ve
výši 29.569.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje (příspěvková organizace poţádala o
dotaci na provoz MPSV ve výši 7.520.000,-Kč).
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2012 níţe uvedeným
příspěvkovým organizacím:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
64.581,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 86.483,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace ve výši 13.542,-Kč,
d) Domov důchodců Filipov, č.p. 65, 407 53 Jiříkov ve výši 700.000,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2011
Zastupitelé projednali předloţený rozbor hospodaření města za leden – září 2011, který bez
připomínek vzali na vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 155/2011
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2011:
a) příjmy ve výši 33.316.690,80 Kč, výdaje ve výši 34.635.346,92 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši - 1.318.656,12 Kč,
b) výnosy ve výši 34.632.083,03 Kč, náklady ve výši 29.326.473,86 Kč, výsledek
hospodaření 5.305.609,17 Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) odpis pohledávek č. 2/2011
Zastupitelé projednali předloţený odpis pohledávky ve výši 36.012,17 Kč, kdy dluţník zemřel
a dědické řízení bylo pro nemajetnost uzavřeno. Zastupitelé uvedený odpis schválili a přijali
usnesení:
Usnesení č. 156/2011
ZM bere na vědomí Odpis pohledávek č. 2/2011 a rozhodlo schválit odpis pohledávek č.
2/2011 ve výši 36.012,17 Kč dle předloţeného návrhu.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) přijetí neinvestiční dotace
Na základě rozhodnutí KÚ ÚK byla poskytnuta dotace na výdaje SDH Jiříkov ve výši
35.388,- Kč, kterou zastupitele rozhodli přijmout a přijali usnesení:
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Usnesení č. 157/2011
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2011 ve výši 35.388,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah, na výdaje na odbornou přípravu
a na nákup věcného vybavení neinvestiční povahy a na neinvestiční opravy, revize, technické
prohlídky poţární techniky a věcných prostředků, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a
zároveň schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 18/2011 Města Jiříkova a převod z fondu rezerv
Zastupitelé podrobně projednali předloţené rozpočtové opatření města č. 18/2011 a převod
2.000.000,- Kč z fondu rezerv na běţný účet. Po projednání a bez připomínek přijali
zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 158/2011
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 18/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 18/2011 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.000.000,-Kč z rezervního fondu
na základní běţný účet na úhradu výdajů roku 2011. Část rezervního fondu byla plánována při
schvalování rozpočtu na rok 2011 k dofinancování výdajů. ZM zároveň ukládá vedoucí
ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu rezerv na
základní běţný účet města do 16.12.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) ţádost o opětovné stanovení míst pro provozování výherních hracích přístrojů
Zastupitelům byly předloţeny ţádosti od pana Hobzy, pana Kastla a pana Přibyla o povolení
místa provozu výherních hracích přístrojů (VHP) a přehodnocení účinnosti schválené Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování
výherních hracích přístrojů zakázáno. Opět proběhla delší diskuze, ve které mimo jiné
poţaduje pan Jirkovský o zpracování přehledu do příštího zasedání ZM, kolik je v Jiříkově
dětí je ve věku 13-15 let, 15-18 let a 18-30 let, včetně sloţení obyvatel. Dále pan místostarosta
Horák navrhuje přijetí vyhlášky o omezení času provozu VHP (přijetím takové vyhlášky by
byla zrušena vyhláška č. 1/2011). Na toto navázal starosta města a navrhl zastupitelům, aby
byla zadána příprava vyhlášky o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování VHP povoleno. K návrhu starosty města proběhlo hlasování s výsledkem 4 pro,
6 proti, 3 se zdrželi. Tento návrh nebyl přijat.
Starosta města vyhlásil 10minutovou přestávku.
Po přestávce proběhlo hlasování o přijetí usnesení bodu 4, kdy bylo zastupiteli rozhodnuto
(hlasováním 10 pro, 3 proti 0 se zdržel) o nevyhovění ţádostem a nevydání OZV o stanovení
veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů povoleno.
Zastupiteli bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 159/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí Ţádost o povolení místa pro provoz herních přístrojů
pro ulici Čapkova č.p. 473 v Jiříkově, podanou panem M. H., Jiříkov, dne 21.10.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM projednalo a bere na vědomí Ţádost o povolení místa pro provoz herních přístrojů
pro ulici 9. května č.p. 190 v Jiříkově, podanou panem Z. P., Jiříkov, dne 07.11.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM projednalo a bere na vědomí Ţádost o přehodnocení účinnosti Obecně závazné
vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování výherních hracích přístrojů zakázáno, podanou panem P. K., Jiříkov, dne
05.12.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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4. ZM rozhodlo nevyhovět ani jedné z výše uvedených ţádostí a rozhodlo nevydat Obecně
závaznou vyhláškou Města Jiříkov o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je
provozování výherních hracích přístrojů povoleno. hlasování = 10 pro, 3 proti, 0 se zdržel
9. Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov
a) Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her
Na základě novely zákona o loteriích od 01.01.2012, kde se přesně specifikují všechny typy
přístrojů, byl zastupitelům předloţen návrh OZV č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových
her, loterií a jiných podobných her. Zastupitelé po projednání a kratší diskuzi rozhodli o
vydání této vyhlášky a přijali usnesení:
Usnesení č. 160/2011
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování
sázkových her, loterií a jiných podobných her a rozhodlo vydat na základě § 50 odst. 4
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města
Jiříkov č. 2/2011, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.
hlasování = 10 pro, 3 proti, 0 se zdržel
b) Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelé projednali návrh OZV č. 3/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, ve
kterém je řešena pouze úprava splatnosti poplatku pro poplatníka v kalendářním roce a to i
platba čtvrtletně. V kratší diskuzi se řešily měsíce čtvrtletní splatnosti, kdy pan Jirkovský
poţaduje změnu termínu poplatku čtvrtletně, které nebylo hlasováním 2 pro, 9 proti, 2 se
zdrželi schváleno. Po diskuzi přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 161/2011
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2011, o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2011, o místním poplatku za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
10. Usnesení z 8. Zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a vzali na vědomí předloţené usnesení Kontrolního výboru včetně
provedené kontroly dodrţování vyhlášky o místním poplatku ze vstupného. Dále bylo
Kontrolnímu výboru uloţeno provést kontrolu opravy u č.p. 532 v Liberecké ulici dle
dokumentace a skutečně odvedené práce firmou Wakoz s.r.o.. Po projednání bylo zastupiteli
přijato usnesení:
Usnesení č. 162/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 21.11.2011.
2. ZM bere na vědomí provedenou kontrolu dodrţování vyhlášky o místním poplatku ze
vstupného č. 3/2010 zaměstnancem Města Jiříkov.
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3. ZM ukládá: Kontrolnímu výboru – na základě posouzení zadávací dokumentace a
poloţkového rozpočtu včetně kontroly provedených prací firmou WAKOZ s.r.o., provést
kontrolu opravy u č.p. 532, ulice Liberecká podle zadávací dokumentace a podle skutečně
odvedené práce.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
11. Různé
a) dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy
Zastupitelé projednali předloţený dodatek č. 2 ke smlouvě o podmínkách uzavření budoucí
kupní smlouvy na prodej stavby Jiříkov-kanalizace a ČOV. V současné době se připravuje
další část výstavby kanalizace a vodovodu v Jiříkově a ţádá se o poskytnutí dotace ze SFŢP
ČR. Podmínkou SF ŢP ČR je, aby stávající kanalizace a ČOV byla nadále v majetku města,
proto byl ze strany SVS a.s. Teplice předloţen uvedený dodatek, kterým se podmínky SF ŢP
ČR upravují. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 163/2011
1. ZM projednalo předloţený návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy a tento návrh dodatku č. 2 bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření budoucí kupní
smlouvy na stavbu „Jiříkov – kanalizace + ČOV“ mezi Městem Jiříkov a Severočeskou
vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy na stavbu „Jiříkov – kanalizace + ČOV“ mezi Městem Jiříkov a
Severočeskou vodárenskou společností, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) řešení zkapacitnění objektu mateřské školky
Zastupitelům byl předloţen zápis z jednání odborné komise pro posouzení záměru řešení
zkapacitnění provozu MŠ na základě zpracovaných studií. Komise se shodla, ţe
nejvýhodnější řešení je postavit novou MŠ v místě stávající MŠ ul. Hradecká. Starosta města
informoval zastupitele o moţnosti vyuţití i pozemku za stávajícím ÚSP, který je nabízen za
80,- Kč/m2. Na pozemku je kanalizace, ale i vedení vysokého napětí. Dle sdělení pana Saba,
na tomto pozemku nelze stavět, není v souladu s územním plánem. V dalším pan Stredák
navrhl moţnost výstavby na pozemcích, které město směňuje v bývalých Lustrech. Ovšem to
neřeší, co se stávající budovou. Zastupitelé rozhodli o zbourání MŠ v ul. Hradecká a
postavení nové MŠ. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 164/2011
1. ZM projednalo zprávu pracovní skupiny pro posouzení záměrů řešení zkapacitnění
provozu mateřské školky v Jiříkově na základě předloţených variant a tuto zprávu včetně
příloh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo řešit zkapacitnění objektu mateřské školky v Jiříkově zbouráním stávajícího
objektu mateřské školky v ul. Hradecká a na tomto místě postavit nový objekt mateřské
školky s kapacitou 75 dětí.
3. ZM rozhodlo stanovit přesné podmínky pro výběr zhotovitele na zajištění projektové
dokumentace, inţenýrské činnosti, stavebního povolení a vlastní realizace stavby a s těmito
podmínkami seznámit ZM na nejbliţším moţném jednání ZM.
4. ZM ukládá: radě města - přesně stanovit a vymezit podmínky pro výběr zhotovitele na
zajištění projektové dokumentace, inţenýrské činnosti, stavebního povolení a vlastní realizace
stavby.
5. ZM ukládá: vedoucí ekonomickému odboru - prověřit nejméně u tří bankovních ústavu
moţnost a podmínky získání úvěru na financování této stavby do výše cca 23.000.000,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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c) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
Zastupitelé projednali a schválili odměny členům výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou
členy zastupitelstva města a to na základě účasti na zasedání výborů a k uvedenému přijali
usnesení:
Usnesení č. 165/2011
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 11. listopadu 2010 (zvolení na ustavujícím zasedání) do 31. listopadu 2011.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněţitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní I. B., Jiříkov,
3.200,- Kč
pan J. M., Jiříkov
2.800,- Kč
Kontrolní výbor
pan M. H., Jiříkov
2.400,- Kč
pan M. S., Jiříkov
2.800,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněţitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) Smlouva o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
Zastupitelům bylo předloţeno Vyrozumění Státního fondu ţivotního prostředí o poskytnutí
podpory z programu Zelená úsporám na č.p. 799 ve výši 288.000,- Kč (výměna oken a
zateplení), včetně Smlouvy č. SP-11963907 o poskytnutí uvedené podpory. Zastupitelé
uvedené projednali a přijali usnesení:
Usnesení č. 166/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí Vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená
úsporám a Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v
Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav týkajících se výměny oken a zateplení objektu
v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským, a která je ve výši 288 000,- Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci
podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v
Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav týkajících se výměny oken a zateplení objektu
v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov. Poskytovatelem dotace je Státní fond ţivotního
prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený
náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
b) přijmout finanční prostředky ve výši 288 000,- z programu Zelená úsporám na projekt
,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav týkajících se výměny
oken a zateplení objektu v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov, jejichţ poskytovatelem je
Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ:
00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem Podivínským.
c) schválit, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu Zelená
úsporám na projekt ,,Bytový dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to na provedení stavebních úprav
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týkajících se výměny oken a zateplení objektu v ulici Moskevské, č.p. 799, k.ú. Jiříkov,
jejíchţ poskytovatelem je Státní fond ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem Mgr. Tomášem
Podivínským, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2011.
d) uložit: starostovi města - podepsat Smlouvu č. SP – 11963907 o poskytnutí podpory na
přípravu a realizaci podporovaných opatření z programu Zelená úsporám na projekt ,,Bytový
dům č.p. 799 v Jiříkově“ a to se Státním fondem ţivotního prostředí se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ: 00020729, zastoupený náměstkem ředitele panem
Mgr. Tomášem Podivínským.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) účtovací dopis - Pětiměstí
Zastupitelé projednali a schválili účtovací dopis Města Šluknova, týkající se finančních
nákladů v rámci společného projektu tzv. Pětiměstí v roce 2011 a přijali usnesení:
Usnesení č. 167/2011
ZM bere na vědomí předloţený účtovací dopis Města Šluknova na úhradu podílu Města
Jiříkova v rámci projektu Pětiměstí ve výši 10.537,50 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tento
účtovací dopis na úhradu podílu Města Jiříkova v rámci projektu Pětiměstí a zároveň ukládá
starostovi města zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 10.537,50 Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Starosta města informoval zastupitele o schůzích a přijatých usneseních rady města.
Dále informoval o konání zastupitelstva, které je plánováno na 17.01.2011.
Poţádal, aby akce příspěvkových organizací v součinnosti s městským úřadem, byly
projednávány přímo se starostou.
Mgr. Pokorák vznesl několik dotazů a připomínek:
1)
bude dopravní značení „přechod pro chodce“ u základní školy?
2)
bude dopravní značení „přechod pro chodce“ na náměstí?
3)
upozornil na prasklý svod na objektu Školní jídelny, kde stříká voda na chodník.
Bylo odpovězeno: 1) dle informace, toto značení u školy nelze provést
2) dopravní značení na náměstí bude postupně provedeno
3) uvedené bude prověřeno
Mgr. Hegnerová – upozornila na ostrá světla u sochy na náměstí.
13. Závěr
Starosta města poděkoval přítomným za účast, popřál všem krásné proţití svátků vánočních a
ukončil 10. zasedání Zastupitelstva města v 21:00 hodin.
Schválil starosta města pan Michal Maják

.........................................

V Jiříkově 19. prosince 2011
Zapsala: Praţenková 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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