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 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 11. prosince 2018
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Ing. Jindřich Jurajda

……………………….…….
Ing. Nikol Kopecká

Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva města Jiříkov
Omluveni:

p. Mgr. Michal Mrázek
p. Mgr. Josef Pokorák

1. Zahájení
Pořízený audio záznam z průběhu 3. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu
nebyl doslovně přepisován.
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 3. zasedání zastupitelstva města.
Před zahájením a volbou pracovních orgánů, bylo starostou města panem M. Majákem
přistoupeno k udělení titulu „Čestného občanství Města Jiříkova“ významnému občanovi, a to
panu J. E., za kulturní rozvoj města v minulých i současných letech, a za spolupráci při tvorbě
historie a knih o městě Jiříkov. Dále pan starosta M. Maják požádal pana J. E.
o převzetí titulu „Čestného občanství Města Jiříkova“ a také o stvrzení čestného občanství,
svým vlastnoručním podpisem, do Kroniky města. Následně dal starosta města slovo panu
J. E. Proslov pana J. E. spočíval ve zhodnocení a vylíčení jeho dlouholeté práce
a některých úseků z vlastního života. Po tomto proslovu starosta města předal, panu J. E.
osvědčení „Čestného občanství Města Jiříkova“.
Zastupitelé města a přítomní občané, po předání titulu „Čestného občanství Města Jiříkova“
významnému občanovi, svým vřelým potleskem upřímně vyjádřili, že výše uvedený titul
panu J. E. plnohodnotně patří.
Po úvodu starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 2. zasedání ZM byl
zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné námitky, tudíž se zápis a usnesení
z 2. zasedání ZM považují za schválené, a proto bude pořízený audiozáznam z průběhu
2. zasedání ZM, jako podklad pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu, v souladu se zákonem
zlikvidován. V době zahájení bylo přítomno 13 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je
usnášení schopné.
Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrženi:
předseda: Pan Petr Dufek
hlasování = 13 pro
člen: Pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Ing. Roland Hase
hlasování = 13 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Jindřich Jurajda
a paní Ing. Nikol Kopecká, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Dále starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat
o programu 3. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili. hlasování = 13 pro
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali přítomné
zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena,
dle podmínek stanovených SčVK, a.s., dlouhodobější úkol.), 18. ZM: usn. č. 372/2017 – trvá
(Projektové dokumentace zatím nebyly zpracovány.), 22. ZM: usn. č. 466/2018 – splněno,
usn. č. 467/2018 – splněno, 24. ZM: usn. č. 513/2018 – trvá (Smlouva je připravena, čeká se
na podpis kupujícího.), usn. č. 518/2018 – trvá (Ministerstvo zemědělství nesouhlasí
s nakládáním s určeným majetkem, dle uvedené darovací smlouvy. Povodí Ohře, s.p., se bude
majetkoprávním vypořádáním vodní nádrže dále zabývat.), 25. ZM: usn. č. 538/2018 – trvá
(Kupní smlouva je připravena k podpisu, čekáme na podpis kupujících.), 26. ZM:
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usn. č. 557/2018 – trvá (Smlouva na odkup nemovitosti se vypracovává.), usn. č. 558/2018 –
trvá (Smlouva na odkup nemovitosti se vypracovává.), usn. č. 560/2018 – trvá (Smlouva na
prodej nemovitostí se vypracovává.), usn. č. 561/2018 – trvá (Smlouva na prodej nemovitosti
se vypracovává.), 2. ZM: usn. č. 17/2018 – trvá (Kupní smlouva sepsána, čekáme na podpis
kupujících.)
Finanční záležitosti: 2. ZM: usn. č. 18/2018 – splněno, usn. č. 19/2018 – splněno,
usn. č. 20/2018 – splněno, usn. č. 21/2018 – splněno, usn. č. 22/2018 – splněno,
usn. č. 23/2018 – splněno, usn. č. 24/2018 – splněno, usn. č. 25/2018 – splněno,
usn. č. 26/2018 – splněno, usn. č. 27/2018 – splněno
Různé: 2. ZM: usn. č. 29/2018 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 30/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Starosta města pan M. Maják, před bodem č. 3 Dotazy a připomínky občanů, informoval
zastupitelstvo města o doručené písemné žádosti vlastníků nemovitostí v Karlově ulici, kteří
žádají o dokončení realizace vodovodu v Karlově ulici v Jiříkově (viz. Příloha zápisu č. 1).
Následně přečetl obsah celé žádosti. Poté konstatoval, že ani potíž s vodou se našemu městu
nevyhnula. Dále shledal, že situace je v tomto směru kritická, a proto jsou již učiněny některé
kroky. Nyní se čeká na vyhlášení dotačního titulu. Po jednání na SVS a.s. je nutné
zaktualizovat rozpočet vodovodu, neboť rozpočet z roku 2005 není aktuální. Současný
rozpočet výstavby nového vodovodu pro Filipov se pohybuje zhruba kolem 60.000.000,- Kč
bez DPH a do Karlovy ulice se bude pohybovat cca kolem 3.000.000,- Kč bez DPH. Město
Jiříkov má i další lokality, kde je potřeba vodovod vybudovat. Po této informaci byla žádost
předána na odbor výstavby a životního prostředí, který situaci v Karlově ulici bude dále řešit.
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta M. Maják požádal občany města Jiříkova o připomínky, které by chtěli
prezentovat na dnešním zasedání zastupitelstva města. K tomuto vystoupil pan I. F. H.
a přečetl několik svých poznámek. Pan starosta M. Maják požádal, aby dotazy, které pan
I. F. H. přednesl, předložil v písemné podobě, aby na ně mohlo být plnohodnotně
odpovězeno, neboť jeho připomínky a dotazy nebyly úplné a celistvé.
Pan V. H. – Jak se bude řešit v zimě voda pro občany Filipova, když voda v cisterně zamrzne?
V příštím roce bude dotace 4 miliardy Kč na rozvoj vodovodu, ale pokud budou vodovody ve
správě SčVK, a.s. nedostane město žádné finanční prostředky, protože akciová společnost
nemůže dostávat dotace.
Pan starosta – Vodovod řešíme se SVS a.s. Pro upřesnění, tuto informaci máme a žadatelem
nebude SčVK, a.s. ani SVS a.s., ale město.
Pan H. – Z jakého důvodu dochází k likvidaci audiozáznamů?
Tajemník Městského úřadu Jiříkov pan Ing. J. Hompora zdůvodnil a vysvětlil proč se,
v souladu s jednacím řádem, z průběhu zasedání zastupitelstva města pořízený audio záznam,
jako podklad pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu, dále neposkytuje a v souladu se
zákonem zlikviduje.
Pan V. H. – Proč není zřízena komise místního a bytového hospodářství a stavební komise?
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Pan starosta – Komise budou stanoveny v nové roce 2019. Jedná se o rozhodnutí a výlučnou
pravomoc Rady města Jiříkova.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodej nemovitosti – manželé P.
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o koupi pozemku
p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2
+ náklady. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním
výboru, oba orgány prodej doporučují. Záměr prodeje byl schválen na zasedání zastupitelstva
města dne 25. 09. 2018 a zveřejněn na úřední desce od 24. 10. 2018. K tomuto bodu
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 31/2018
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2787/5 (trvalý
travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
82.560,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2787/5 (trvalý
travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
82.560,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování = 13 pro
b) odkup nemovitostí – Mgr. Š.
Pan M. Sabo předložil zastupitelům města odkup nemovitostí. Majitel pozemků nechal
zpracovat územní studii plochy, která je dle územního plánu určená k zastavění. Jedná se
o pozemky v Karlově ulici, které budou zastavěny rodinnými domy. Městu Jiříkov je nabídnut
k odkupu pozemek za účelem vybudování komunikace. Jedná se o p.p.č. 1914 o výměře
448 m2 a část p.p.č. 1912/2 o výměře cca 1700 m2, za cenu 10,- Kč/m2 + náklady na
geometrické vyměření pozemků na vybudování komunikace pro budoucí rodinné domy a část
z ulice Petrova, na otáčení vozidel. Rada města ze dne 03. 12. 2018 nedoporučuje
zastupitelstvu města odkup nemovitostí. Finanční výbor odkup nemovitostí také
nedoporučuje. Následně se po přednesu pana M. Saba přihlásil do diskuze pan Mgr. Š., který
zdůvodnil svůj návrh na prodej částí pozemků a dalšího pozemku. Starosta města pan M.
Maják zdůvodnil, proč rada města nedoporučila zastupitelstvu města odkup nemovitostí,
neboť v případě odkupu na části z nemovitostí musí město vybudovat účelovou komunikaci.
Zastupitelstvo města po projednání tohoto bodu přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 32/2018
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitostí, a to části p.p.č. 1912/2 (trvalý travní
porost) o výměře cca 1700 m2 a p.p.č. 1914 (ostatní plocha) o výměře 448 m2 vše v k.ú.
Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana Mgr. J. Š.
2. ZM rozhodlo neschválit záměr odkupu části p.p.č. 1912/2 (trvalý travní porost) o výměře
cca 1700 m2 a p.p.č. 1914 (ostatní plocha) o výměře 448 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou
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zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, ve vlastnictví pana Mgr. J. Š.
hlasování 11 pro, 1 proti, 1 se zdržel
c) prodej nemovitostí – bývalý Vlakoz
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák přednesl
zastupitelstvu města k projednání žádost zájemce o odkup objektu bývalého Vlakozu, za cenu
600.000,- Kč, kde plánuje vybudovat sídlo své firmy a dále informaci společnosti
AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, o tom že nedošlo k prodeji objektu bývalého
Vlakozu, jelikož se nepřihlásil žádný uchazeč do dražby, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku
č. 2 Smlouvy o provedení aukce na prodej nemovitostí. Finanční výbor doporučuje
zastupitelstvu města ponechat cenu a případně se pokusit o opakovanou dražbu. Rada města
doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti o odkup nemovitostí za cenu 600.000,- Kč
a nechat vypracovat dodatek č. 3, ke Smlouvě o provedení aukce na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova prostřednictvím společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební
agentura, se sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, za cenu
1.000.000 Kč.
Pan R. Mark - Přednáším svoji alternativu k prodeji nemovitosti bývalého objektu Vlakozu,
kdy odhad je ve výši 1.750.000,- Kč. Následně město zkoušelo odprodat objekt za cenu ve
výši 1.000.000,- Kč, kdy se i přesto prodej neuskutečnil. Samozřejmě by bylo nutností udělat
změnu územního plánu. Myšlenkou je udělat z toho prostoru kryté sportovní centrum
s komplexním využitím. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje investiční
dotace, které jsou podmíněné projektem, ale bohužel malé spolky toto nezvládnou připravit.
Město by se mohlo pokusit využít dotaci z ministerstva. Dále se dohodnout o tom, zda-li
nechat zhotovit studii proveditelnosti, pokud je to vůbec v ekonomických a stavebních
možnostech města. Je to pouze návrh řešení tohoto areálu.
Pan starosta – Tato dotace, pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, je ve výši 60%.
Paní Ing. N. Kopecká – V dalším bodě se bude projednávat koupě nemovitosti bývalých
skladů z důvodu rekonstrukce hasičárny. Proč se tedy budova objektu bývalého Vlakozu
nevyužije, ušetřily by se finanční prostředky ve výši 2.700.000,- Kč a mohly dále investovat
třeba právě do objektu kina, zachrání se objekt kina, využije objekt Vlakozu
a nemusí se kupovat objekt bývalých skladů.
Pan starosta – Dříve jsme měli v plánu vybudovat nový sběrný dvůr. Výhodou by bylo,
u tohoto objektu bývalých skladů, že by město nemuselo sběrný dvůr již nikde jinde budovat.
Předností je betonová plocha, kóje, ohraničení pozemku, systém na vážení, velké garáže, byt a
kanceláře.
Pan Ing. R. Hase – Byl bych pro to posečkat a neprodávat tento objekt bývalého Vlakozu za
cenu 600.000,- Kč.
Starosta města pan M. Maják dal nejdříve hlasovat o bodu č. 1, č. 2 a č. 3 z usn. č. 33/2018
s výsledkem hlasování 13 pro, a poté dal hlasovat o bodu č. 4 a č. 5 z usn. č. 33/2018
s výsledkem hlasování 12 pro, 1 se zdržel.
Následně zastupitelé města přijali k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 33/2018
1. ZM projednalo žádost pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2, vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu 600.000,- Kč.
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2. ZM bere na vědomí informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se
sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se
nepřihlásil žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2, vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 2, ze dne 20. 07. 2018.
3. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je
stavba pro výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
463 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59
m2, vše v k.ú. Jiříkov za cenu 600.000,- Kč.
hlasování 13 pro
4. ZM rozhodlo nechat vypracovat dodatek č. 3, ke Smlouvě o provedení aukce na prodej
nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez
č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše v k.ú. Jiříkov prostřednictvím
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, za cenu 1.000.000,- Kč.
5. ZM ukládá:
a) odboru místního a bytového hospodářství – nechat vypracovat dodatek č. 3, ke Smlouvě
o provedení aukce na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova prostřednictvím
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,
b) starostovi města – dodatek č. 3, ke Smlouvě o provedení aukce prodeje nemovitostí
podepsat.
hlasování 12 pro, 1 se zdržel
d) odkup nemovitostí – paní F.
Starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelům města odkup nemovitostí. Jedná se
o objekty bývalého prodejce a přilehlé pozemky a dále zdůvodnil jejich další využití v případě
odkupu. Rada města a finanční výbor odkup doporučují.
Paní N. Stožická – Uvažuje se, že by v objektu někdo bydlel nebo správcoval, v objektu je byt
a kanceláře.
Pan starosta - Byt by byl využit v rámci našeho města a ideální by bylo mít tam správce toho
dvora.
Pan Bc. Stredák – Dalším využitím je možnost parkování komunální techniky.
Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Bylo by vhodné využít tohoto objektu nejen po dobu rekonstrukce
hasičárny.
Paní P. Wittgruberová – Do budoucna by se tam mohl přesídlit celý areál drobné provozovny.
Pan V. H. – Když se plánovala rekonstrukce hasičárny, přemýšlel někdo kdy a kde se bude
parkovat hasičská technika?
Pan starosta – V loňském roce byla podána žádost a teprve nedávno jsme obdrželi rozhodnutí.
Mysleli jsme, že rozhodnutí Ministerstva vnitra přijde mnohem dříve. Snažili jsme se hledat
možnosti např. v objektu Holtexu a u pana M.
Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Jsou na toto finanční prostředky?
Paní Ing. J. Schovancová – Ano, jsou připravené v rozpočtovém opatření.
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Po diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 34/2018
1. ZM bere na vědomí informaci o možném odkupu nemovitostí zapsaných na listu
vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, ve
vlastnictví paní A. F.
2. ZM rozhodlo odkoupit st. p. č. 1949 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2, jejíž
součástí je stavba občanského vybavení č.p. 186, p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o výměře
1557 m2, p.p.č. 838/3 (trvalý travní porost) o výměře 160 m2, p.p.č. 838/4 (trvalý travní
porost) o výměře 30 m2, p.p.č. 838/9 (trvalý travní porost) o výměře 111 m2, p.p.č. 838/11
(trvalý travní porost) o výměře 21 m2, p.p.č. 838/12 (trvalý travní porost) o výměře 5425 m2,
vše k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní A. F., za cenu 2.750.000,- Kč (slovy: dva
miliony sedm set padesát tisíc korun českých).
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat kupní smlouvu.
hlasování 12 pro, 1 proti
5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová předložila zastupitelstvu města
usnesení z 2. zasedání finančního výboru ze dne 03. 12. 2018. Následně zastupitelé města
přijali k tomuto bodu níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 35/2018
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 03. 12. 2018.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
6. Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021
Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání návrh Střednědobého
výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 - 2021. Finanční výbor projednal dne
03. 12. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 19. 11. 2018 a také doporučila
schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 36/2018
1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky
2020 - 2021.
Rok 2020: příjmy ve výši 78.514.000,- Kč, výdaje ve výši 74.861.000,- Kč, závazky ve výši
3.653.000,- Kč, pohledávky ve výši 4.504.000,- Kč.
Rok 2021: příjmy ve výši 79.868.000,- Kč, výdaje ve výši 76.215.000,- Kč, závazky ve výši
3.653.000,- Kč, pohledávky ve výši 4.504.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci
návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021, kde plánovaná
výše dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky.
3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021.
hlasování = 13 pro
7. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2019
Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města, byl návrh
Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019. Finanční výbor projednal dne
03. 12. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 03. 12. 2018 a také doporučila
schválit. K tomuto bodu zastupitelé města následně přijali usnesení:
Usnesení č. 37/2018
1. ZM projednalo návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019, včetně
stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených
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příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 55.977.000,- Kč, výdaje ve výši
52.905.000,- Kč, financování ve výši – 3.072.000,- Kč.
2. ZM projednalo pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření Města
Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2019
bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření.
3. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtové provizorium Města Jiříkova
na rok 2019, včetně stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní
a na úrovni zřízených příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši
55.977.000,- Kč, výdaje ve výši 52.905.000,- Kč, financování ve výši – 3.072.000,- Kč.
4. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria
k zajištění plynulosti hospodaření Města Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových
organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2019 bude Město Jiříkov hospodařit dle
těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření:
Rozpočtovým provizoriem se financuje:
a) vypořádání dotací a příspěvků,
b) výdaje spojené s hrazením úvěrů,
c) výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné,
d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II a městské policie,
e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu bude proveden převod
do sociálního fondu ve výši 125.000,- Kč na financování výdajů sociálního fondu dle
schválené směrnice,
f) 1/12 provozních výdajů rozpočtu schváleného na rok 2018, opravy a údržba movitého
a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu,
g) 1/12 rozpočtovaných příspěvků roku 2018 pro zřízené příspěvkové organizace,
h) výdaje na investiční akci Rekonstrukce požární zbrojnice,
i) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v přecházejícím
období,
j) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce,
k) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím,
l) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky,
m) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení a stanovení limitu,
n) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
5. ZM schvaluje převod částky 125.000,- Kč v lednu 2019 do sociálního fondu k financování
výdajů sociálního fondu dle schválené směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet sociálního fondu.
hlasování = 13 pro
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2018 a mezitímní účetní závěrka za
III. čtvrtletí roku 2018
Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města rozbor hospodaření Města Jiříkova
za leden – září 2018 a mezitímní účetní závěrku za III. čtvrtletí roku 2018. Finanční výbor
projednal dne 03. 12. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 03. 12. 2018
a také doporučila schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 38/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2018:
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a) příjmy ve výši 63.201.338,- Kč, výdaje ve výši 56.429.516,13 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 6.771.821,87 Kč,
b) výnosy ve výši 57.716.648,61 Kč, náklady ve výši 49.099.612,64 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 8.617.035,97 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2018, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 9/2018 schválit.
hlasování = 13 pro
b) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2018
Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města pověření Rady města
Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2018. Finanční výbor projednal
dne 03. 12. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 03. 12. 2018 a také
doporučila schválit.
Pan R. Mark – Jedná se o to, že rada města bude schvalovat jak přijaté finanční prostředky,
tak vydané finanční prostředky?
Paní Ing. J. Schovancová – Ano, do výše 5.000.000,- Kč.
Následně zastupitelé města přijali k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 39/2018
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 21/2018 k 31. 12. 2018 v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč a k přijetí dotací
za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2018, dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 13 pro
c) převod finančních prostředků do sociálního fondu Města Jiříkova v roce 2019
Paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města návrh převodu
finančních prostředků do sociálního fondu Města Jiříkova v roce 2019. Finanční výbor
projednal dne 03. 12. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 19. 11. 2018
a také doporučila schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 40/2018
1. ZM projednalo návrh na převod finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč do sociálního
fondu Města Jiříkova na rok 2019 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města
Jiříkova“.
2. ZM rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků do tohoto fondu
v roce 2019 ve výši 500 000,- Kč. Důvodem je nárůst kmenových zaměstnanců.
hlasování = 13 pro
d) účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018
Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města přijetí účelové neinvestiční
dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2018. Finanční výbor
projednal dne 03. 12. 2018 a doporučil přijmout. Následně zastupitelé města přijali k tomuto
bodu usnesení:
Usnesení č. 41/2018
1. ZM projednalo rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2018 v celkové výši 4.832,- Kč, a to výdaje za uskutečněný zásah jednotky
SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele.
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2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018
v celkové výši 4.832,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
hlasování = 13 pro
e) rozpočtové opatření č. 20/2018 Města Jiříkova
Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města,
bylo rozpočtové opatření č. 20/2018 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne
03. 12. 2018 a doporučil schválit. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo níže uvedené
unesení:
Usnesení č. 42/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 20/2018 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
9. Různé
a) budova KINA
Starosta města pan Michal Maják přednesl zastupitelstvu města informaci o postupu jednání
s majitelem budovy KINA, ve věci jeho odkupu.
Paní Mgr. J. Podzimková – Přeshraniční spoluprací by bylo možné získat dotaci na jeho
opravu.
Pan starosta – Tyto dotace již nejsou.
Paní N. Stožická – V rámci možností města by se to dalo pomalu opravit.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 43/2018
1. ZM bere na vědomí informaci postupu jednání starosty města s majitelem budovy KINA
panem T. H.
2. ZM ukládá: starostovi města – jednat s panem T. H. o snížení prodejní ceny budovy
KINA.
hlasování = 13 pro
b) novela nařízení o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
Dále starosta města pan M. Maják předložil zastupitelům města informaci o Novele nařízení
vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, účinnou od 01. 01. 2019. Rada
města doporučuje projednat po schválení rozpočtu města na rok 2019. Zastupitelstvo města
přijalo k tomuto bodu níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 44/2018
1. ZM bere na vědomí informaci o Novele nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev ÚSC, účinnou od 01. 01. 2019.
2. ZM rozhodlo stanovit novou výši odměn neuvolněným Zastupitelům města Jiříkova podle
Novely nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, až po
schválení rozpočtu města Jiříkova na rok 2019.
hlasování = 13 pro
c) informace o činnosti rady města
Posledním bodem, který starosta města pan M. Maják projednal se zastupitelstvem města,
byla informace z 1. schůze rady města konané dne 05. 11. 2018, informace z 2. schůze rady
města konané dne 16. 11. 2018 a informace z 3. schůze rady města konané dne 19. 11. 2018.
Následně zastupitelé přijali k tomuto bodu usnesení:
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Usnesení č. 45/2018
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
hlasování = 13 pro
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Paní N. Stožická se dotazovala na úpravu plochy před bývalou Besedou, kde se v současné
době nacházejí červené a bílé zábrany a požádala o náhradu těchto zábran například
umístěním květináčů. Dále upozornila na chátrající pouliční světla naproti vchodu do bývalé
budovy Spořitelny a jejich možnou výměnu nebo renovaci. Poslední připomínkou byl dotaz
na oficiální parkovací místo přes silnici naproti nemovitosti pana K., kde každý den stojí
automobily.
Pan starosta – Pan Bc. P. Stredák bere připomínky na vědomí a bude se těmito věcmi zabývat.
Plánujeme tam parkovací úpravu, ale momentálně čekáme na vyjádření od PČR. Bude tam
také přechod pro chodce z Antonínovy ulice ke klubu důchodců. Stavební povolení máme
v rámci celého náměstí a počítá se s tím i v rámci rozpočtu.
Starosta města pan M. Maják dal slovo paní Mgr. Janě Podzimkové, která představila
zastupitelstvu města a přísedícím občanům projekt „Ježíškova vnoučata 2018“. Konstatovala,
že v rámci České republiky není tento projekt zdaleka jediný, ale v současné době jeden
z největších. Dále informovala, že se do zmiňovaného projektu zapojila nejen příspěvková
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, ale také Domov Severka
Jiříkov a veškerá sociální zařízení ve Šluknovském výběžku.
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 3. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:30 hodin.

V Jiříkově dne 19. prosince 2018
Zapsala: Šárka Fojtová
Schválil starosta města pan Michal Maják
…………………………….
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.

USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 11. prosince 2018
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) prodej nemovitosti – manželé P.
b) odkup nemovitostí – Mgr. Š.
c) prodej nemovitostí – bývalý Vlakoz
d) odkup nemovitostí – paní F.
5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021
7. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2019
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2018 a mezitímní účetní
závěrka za III. čtvrtletí roku 2018
b) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření
v roce 2018
c) převod finančních prostředků do sociálního fondu Města Jiříkova v roce 2019
d) účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018
e) rozpočtové opatření č. 20/2018 Města Jiříkova
9. Různé
a) budova KINA
b) novela nařízení o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
c) informace o činnosti rady města
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr

========================================================
Usnesení č. 30/2018
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 31/2018
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2787/5 (trvalý
travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
82.560,- Kč.
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2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2787/5 (trvalý
travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům M. a M. P., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem
82.560,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 32/2018
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitostí, a to části p.p.č. 1912/2 (trvalý travní
porost) o výměře cca 1700 m2 a p.p.č. 1914 (ostatní plocha) o výměře 448 m2 vše v k.ú.
Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana Mgr. J. Š.
2. ZM rozhodlo neschválit záměr odkupu části p.p.č. 1912/2 (trvalý travní porost) o výměře
cca 1700 m2 a p.p.č. 1914 (ostatní plocha) o výměře 448 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou
zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, ve vlastnictví pana Mgr. J. Š.
Usnesení č. 33/2018
1. ZM projednalo žádost pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2, vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu 600.000,- Kč.
2. ZM bere na vědomí informaci společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se
sídlem Nerudova 956, 500 02 Hradec Králové, že nedošlo k prodeji nemovitostí, jelikož se
nepřihlásil žádný uchazeč do dražby nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu 1.000.000,- Kč, dle dodatku č. 2, ze dne 20. 07. 2018.
3. ZM rozhodlo nevyhovět žádosti pana S. H., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je
stavba pro výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
463 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59
m2, vše v k.ú. Jiříkov za cenu 600.000,- Kč.
4. ZM rozhodlo nechat vypracovat dodatek č. 3, ke Smlouvě o provedení aukce na prodej
nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2, jejíž součástí je zemědělská stavba bez
č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m2, vše v k.ú. Jiříkov prostřednictvím
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447, za cenu 1.000.000,- Kč.
5. ZM ukládá:
a) odboru místního a bytového hospodářství – nechat vypracovat dodatek č. 3, ke Smlouvě
o provedení aukce na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova prostřednictvím
společnosti AUDRA s.r.o., aukční a dražební agentura, se sídlem Nerudova 956,
500 02 Hradec Králové, IČ: 27479447,
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b) starostovi města – dodatek č. 3, ke Smlouvě o provedení aukce prodeje nemovitostí
podepsat.
Usnesení č. 34/2018
1. ZM bere na vědomí informaci o možném odkupu nemovitostí zapsaných na listu
vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, ve
vlastnictví paní A. F.
2. ZM rozhodlo odkoupit st. p. č. 1949 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2, jejíž
součástí je stavba občanského vybavení č.p. 186, p.p.č. 795/19 (ostatní plocha) o výměře
1557 m2, p.p.č. 838/3 (trvalý travní porost) o výměře 160 m2, p.p.č. 838/4 (trvalý travní
porost) o výměře 30 m2, p.p.č. 838/9 (trvalý travní porost) o výměře 111 m2, p.p.č. 838/11
(trvalý travní porost) o výměře 21 m2, p.p.č. 838/12 (trvalý travní porost) o výměře 5425 m2,
vše k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní A. F., 407 53 Jiříkov, za cenu
2.750.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set padesát tisíc korun českých).
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat kupní smlouvu.
Usnesení č. 35/2018
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 03. 12. 2018.
Usnesení č. 36/2018
1. ZM projednalo návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky
2020 - 2021.
Rok 2020: příjmy ve výši 78.514.000,- Kč, výdaje ve výši 74.861.000,- Kč, závazky ve výši
3.653.000,- Kč, pohledávky ve výši 4.504.000,- Kč.
Rok 2021: příjmy ve výši 79.868.000,- Kč, výdaje ve výši 76.215.000,- Kč, závazky ve výši
3.653.000,- Kč, pohledávky ve výši 4.504.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí rozpočtovou odpovědnost – fiskální pravidlo v rámci
návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021, kde plánovaná
výše dluhu nepřekročí 60% průměru příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky.
3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Města Jiříkova na roky 2020 – 2021.
Usnesení č. 37/2018
1. ZM projednalo návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok 2019, včetně
stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní a na úrovni zřízených
příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 55.977.000,- Kč, výdaje ve výši
52.905.000,- Kč, financování ve výši – 3.072.000,- Kč.
2. ZM projednalo pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulosti hospodaření Města
Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2019
bude Město Jiříkov hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo
k narušení plynulosti hospodaření.
3. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Rozpočtové provizorium Města Jiříkova
na rok 2019, včetně stanovení pravidel k zajištění plynulosti hospodaření na úrovni vlastní
a na úrovni zřízených příspěvkových organizací, kdy příjmy jsou plánovány ve výši
55.977.000,- Kč, výdaje ve výši 52.905.000,- Kč, financování ve výši – 3.072.000,- Kč.
4. ZM schvaluje v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pravidla rozpočtového provizoria
k zajištění plynulosti hospodaření Města Jiříkova a jeho zřízených příspěvkových
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organizací. Do schválení rozpočtu města na rok 2019 bude Město Jiříkov hospodařit dle
těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření:
Rozpočtovým provizoriem se financuje:
a) vypořádání dotací a příspěvků,
b) výdaje spojené s hrazením úvěrů,
c) výdaje na platy, ostatní platy za provedenou práci a pojistné,
d) výdaje zabezpečující provoz městského úřadu, JPO II a městské policie,
e) výdaje z uzavřených smluv, ze schválených směrnic, v měsíci lednu bude proveden převod
do sociálního fondu ve výši 125.000,- Kč na financování výdajů sociálního fondu dle
schválené směrnice,
f) 1/12 provozních výdajů rozpočtu schváleného na rok 2018, opravy a údržba movitého
a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu,
g) 1/12 rozpočtovaných příspěvků roku 2018 pro zřízené příspěvkové organizace,
h) výdaje na investiční akci Rekonstrukce požární zbrojnice,
i) budou hrazeny investiční výdaje, k nimž se město smluvně zavázalo v přecházejícím
období,
j) nebudou zahajovány žádné nové investiční akce,
k) nebudou poskytovány žádné příspěvky spolkům a jiným neziskovým organizacím,
l) nebudou poskytnuty žádné členské příspěvky,
m) příjmy budou inkasovány v souladu s platnými předpisy bez ometení a stanovení limitu,
n) příjmy a výdaje uskutečněné v rámci provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení.
5. ZM schvaluje převod částky 125.000,- Kč v lednu 2019 do sociálního fondu k financování
výdajů sociálního fondu dle schválené směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města Jiříkova“.
6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet sociálního fondu.
Usnesení č. 38/2018
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2018:
a) příjmy ve výši 63.201.338,- Kč, výdaje ve výši 56.429.516,13 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 6.771.821,87 Kč,
b) výnosy ve výši 57.716.648,61 Kč, náklady ve výši 49.099.612,64 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 8.617.035,97 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2018, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha.
3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 9/2018 schválit.
Usnesení č. 39/2018
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 21/2018 k 31. 12. 2018 v rozsahu do výše 5.000.000,- Kč a k přijetí dotací
za období od prosincového zasedání zastupitelstva města do 31. 12. 2018, dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
jimiž dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 40/2018
1. ZM projednalo návrh na převod finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč do sociálního
fondu Města Jiříkova na rok 2019 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 17/2017 „Režim fondů Města
Jiříkova“.
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2. ZM rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků do tohoto fondu
v roce 2019 ve výši 500 000,- Kč. Důvodem je nárůst kmenových zaměstnanců.
Usnesení č. 41/2018
1. ZM projednalo rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2018 v celkové výši 4.832,- Kč, a to výdaje za uskutečněný zásah jednotky
SDH mimo územní obvod jejího zřizovatele.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2018
v celkové výši 4.832,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018.
Usnesení č. 42/2018
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 20/2018 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 43/2018
1. ZM bere na vědomí informaci postupu jednání starosty města s majitelem budovy KINA
panem T. H.
2. ZM ukládá: starostovi města – jednat s panem T. H. o snížení prodejní ceny budovy
KINA.
Usnesení č. 44/2018
1. ZM bere na vědomí informaci o Novele nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev ÚSC, účinnou od 01. 01. 2019.
2. ZM rozhodlo stanovit novou výši odměn neuvolněným Zastupitelům města Jiříkova podle
Novely nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, až po
schválení rozpočtu města Jiříkova na rok 2019.
Usnesení č. 45/2018
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
Ověřovatelé usnesení:
.……………………………..
Ing. Jindřich Jurajda

……………………………..
Ing. Nikol Kopecká

V Jiříkově dne 19. 12. 2018
Zapsala: paní Šárka Fojtová
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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