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 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 3. prosince 2014
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) záměr prodeje pozemků
c) prodej pozemků
d) odkup pozemků
e) dražba nemovitostí
f) odkup nemovitostí
g) odkup nemovitostí z důvodu předkupního práva Města Jiříkov
5. Usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2015
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření a mezitímní účetní uzávěrka
b) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov
c) neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami
d) dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a EbersbachNeugersdorf“
e) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
f) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření
v roce 2014
g) rozpočtové opatření č. 20/2014 Města Jiříkova
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území
města Jiříkov
9. Různé
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna)
b) rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu
c) návrh orientačních termínů konání ZM roce 2015
d) informace o činnosti rady města
e) pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkov
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
=================================================================

Usnesení č. 15/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 16/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 4701 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
b) části p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o
budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty –
Rumburská – I. etapa“.
Usnesení č. 17/2014
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to st.p.č.
2064 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 164 m2 a st.p.č. 2065 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 221 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 18/2014
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to st.p.č. 469 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 158 m2, p.p.č. 4455 (zahrada) o výměře 18 m2 a p.p.č. 4456
(zahrada) o výměře 935 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům H. a P. S., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 133.320,-Kč.
Usnesení č. 19/2014
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2Nové Město.
2. ZM neschvaluje kupní smlouvu č.18/14/UDC/KS na odkup spoluvlastnického podílu ve
výši ideální poloviny st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 596/14 (zahrada) v
k. ú. Jiříkov za kupní cenu 56.700,-Kč ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město.
Usnesení č. 20/2014
1. ZM projednalo účast Města Jiříkov v dražbě nemovitostí dne 28. 01. 2015.
2. ZM schvaluje účast Města Jiříkov v dražbě nemovitého majetku dle dražební vyhlášky č.j.
124 EX 968/07-369, která se koná dne 28. 01. 2015. Předmětem dražby je spoluvlastnický
podíl o velikosti ½ na nemovitosti st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 532
(zahrada). Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1100 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, k. ú. Jiříkov.
Zastupitelstvo města dále v souladu s dražebními podmínkami souhlasí se složením dražební
jistoty ve výši 5.000,-Kč na účet dražebníka a stanoví maximální výši kupní ceny na
30.000,-Kč.
3. ZM pověřuje: starostu města - zastupováním Města Jiříkov při dražebním jednání dle
dražební vyhlášky č.j. 124 EX 968/07-369.
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4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – složení dražební jistoty dle dražební
vyhlášky č.j. 124 EX 968/07-369 na účet dražebníka.
Usnesení č. 21/2014
1. ZM projednalo návrh na odkup nemovitostí ve vlastnictví společnosti BURT spol. s r.o.
IČ 2560605, Ryzlinková 2149/22, 182 00 Praha 8, stavební parcely č. 573 o výměře 320 m2
v k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503 ul. Filipovská, Jiříkov, za
prodejní cenu 1.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost ve vlastnictví společnosti BURT spol. s r.o. IČ
2560605, Ryzlinková 2149/22, 182 00 Praha 8, stavební parcely č. 573 o výměře 320 m 2 v
k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503 ul. Filipovská, Jiříkov, za
prodejní cenu 1.000,-Kč.
Usnesení č. 22/2014
1. ZM projednalo nabídku pana T. H., Praha, k odkupu nemovitostí z důvodu předkupního
práva Města Jiříkov na stavební parcelu č. 1505 o výměře 1605 m2, jejíž součástí je stavba
bývalého kina č. p. 960, ulice Máchova, Jiříkov a pozemek p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m2,
vše v k. ú. Jiříkov, za prodejní cenu 1.900.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo nevyužít nabídku pana T. H., Praha, k odkupu nemovitostí z důvodu
předkupního práva Města Jiříkov na stavební parcelu č. 1505 o výměře 1605 m2, jejíž součástí
je stavba bývalého kina č. p. 960, ulice Máchova, Jiříkov a pozemek p.p.č. 1882/2 o výměře
180 m2, vše v k. ú. Jiříkov, za prodejní cenu 1.900.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo zachovat si nadále předkupní právo k výše uvedeným nemovitostem.
Usnesení č. 23/2014
ZM bere na vědomí usnesení 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 24. 11. 2014 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova na rok 2015 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 24/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2015, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 43.660.000,-Kč, výdaje ve výši 40.207.000,-Kč,
financování ve výši – 3.453.000,-Kč.
2. ZM schvaluje Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2015, kdy příjmy jsou
plánovány ve výši 43.660.000,-Kč, výdaje ve výši 40.207.000,-Kč, financování ve výši 3.453.000,-Kč.
Usnesení č. 25/2014
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2014:
a) příjmy ve výši 44.714.426,75 Kč, výdaje ve výši 46.748.103,78 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 2.033.677,03 Kč,
b) výnosy ve výši 44.345.179,95 Kč, náklady ve výši 27.532.350,50 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 16.812.829,45 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2014, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
9/2014 schválit.
Usnesení č. 26/2014
ZM bere na vědomí poskytnutou 3. splátku neinvestiční dotace na rok 2014 určenou
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 2.142.000,-Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje

3

převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov.
Usnesení č. 27/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
2014 ve výši 85.360,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 28/2014
1. ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné publikace měst
Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa ve výši
7.592,90 Euro, tj. 204.431,24 Kč a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje,
že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2014.
2. ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné publikace měst
Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa ve výši
5.149,47 Euro, tj. 138.345,66 Kč pro projektového partnera a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň bere na vědomí převod prostředků projektovému partneru městu
Ebersbach-Neugersdorf ve výši 5.149,47 Euro, tj. 144.622,86 Kč. Rozdíl je dán výší kurzu
příchozí platby a výší kurzu při odchozí platbě, kurzová ztráta je 6.277,20 Kč.
Usnesení č. 29/2014
ZM bere na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2014 v celkové výši o 16.319,-Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH
obce kategorie JPO II. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že
náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 30/2014
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 21/2014 k 31. 12. 2014 v rozsahu do výše 5.000.000,-Kč 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. 31/2014
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 20/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu uspořených finančních prostředků roku 2014 ze základního
běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku 906.000,-Kč. Tento fond bude použit při
tvorbě rozpočtu na rok 2015 k případnému financování výdajů roku 2015.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv do 15. 12. 2014.
Usnesení č. 32/2014
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a rozhodlo vydat na základě
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č.
2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města
Jiříkov.
Usnesení č. 33/2014
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna) na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“
a tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov na akci
„ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“.
3. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo EDS:
115D222002437 včetně podmínek o poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva
životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a
740 – snížení energetické náročnosti“.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP
uzavíraný mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a
Městem Jiříkov na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“.
Usnesení č. 34/2014
1. ZM projednalo návrh Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín
fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014 a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín fyzické realizace
projektu do 31. 12. 2014 mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené
ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
b) schválit podmínky Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín
fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014 mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1,
zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
Usnesení č. 35/2014
ZM bere na vědomí orientační návrhy termínů na konání zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova pro rok 2015: 27.01.; 24.02.; 31.03.; 28.04.; 26.05.; 30.06.; 28.07.; 25.08.; 30.09.;
27.10.; 24.11.; xx.12.
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Usnesení č. 36/2014
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.
Usnesení č. 37/2014
ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Jiříkov ke kompletnímu prověření akce
výměny věžních hodin na budově čp. 900, ul. 9. května, Jiříkov.
Ověřovatelé usnesení:
…….………………………..
p. Mgr. Vladimír Matička

……..…………………………
p. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.

V Jiříkově dne 4. prosince 2014
Zapsala: Martina Alice Fodorová

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 2. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 3. prosince 2014
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………….......
pan Mgr. Vladimír Matička

……………………….………..
pan Bc. Jindřich Jurajda, DiS.

Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Ing. Roland Hase
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 2. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 13 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Petr Wittgruber
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Dufek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Ondřej Pernica
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Vladimír
Matička a pana Bc. Jindřicha Jurajda, DiS., zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice
Fodorová. Předložený program zasedání byl hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválen.
Zápis a usnesení z 33. zasedání ZM a ustanovujícího ZM byly zveřejněny na úřední desce,
nebyly vzneseny žádné připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 33. zasedání ZM a
ustanovujícího ZM se považují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník informoval přítomné zastupitele a občany o plnění úkolů z minulého
zastupitelstva. Následně i vedoucí jednotlivých odborů podrobně informovali o plnění
usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 33. ZM – uns. č. 542/2014 – splněno, usn. č. 543/2014 – trvá, usn. č.
544/2014 – trvá, usn. č. 545/2014 – splněno, usn. č. 546/2014 – trvá, usn. č. 547/2014 – trvá,
usn. č. 557/2014 – splněno, usn. č. 559/2014 - splněno
Finanční záležitosti: 33. ZM – usn. č. 545/2014 bod 5 – splněno, usn,. č. 548/2014 – splněno,
usn. č. 549/2014 – splněno, usn. č. 550/2014 – splněno, usn. č. 551/2014 – trvá, usn. č.
552/2014 – splněno, usn. č. 553/2014 – splněno, usn. č. 554/2014 – splněno, usn. č. 555/2014
– splněno, usn. č. 556/2014 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 15/2014
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
Audio záznam nebyl doslovně přepisován.
p. Fodor – plánuje se návštěvní den v nové MŠ? – odpověděl pan starosta – ano, bude
Den otevřených dveří, a to 03. 01. 2015
pí Procházková – na posledním zasedání zde pan Wittgruber vystoupil s projevem, o co
šlo? Čeho se to týkalo? – odpověděl pan Wittgruber – mně nepatří toto vysvětlovat,
otevřel jsem toto téma a pan starosta slíbil vysvětlení
p. Pokorák – toto se týká mé osoby a odměny za projekt (199.000,-Kč bez DPH), který
město v současnosti realizuje, z projektu vznikne: obrazová kniha pro město Jiříkov – 150
stran; vzpomínková kniha pro město Jiříkov – 300 stran; brožura o spolcích – 24 stran;
trhací mapa města; mapa města Jiříkov; přeshraniční turistickou mapu; sada skládaček –
životní prostředí, přeshraniční spolupráce, architektonické detaily, turistické zajímavosti;
sada pohlednic; propagační DVD, projekt je financován z financí EU
p. Semerád – ano, z 85% jde o finance z EU, 5 % ze státního rozpočtu a 10% má podíl
město
p. Wittgruber – tímto je to objasněné, je to jeden pohled, z druhého bylo řečeno, že
smlouva běží a ne že byla ukončena a peníze vyplaceny, ve smlouvě není zmínka, že
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budou vyplaceni přispěvovatelé (p. Eder a Nedomlel), nikde nebylo řečeno ani napsáno,
že se bude pracovat za peníze, což se stačilo zmínit, kdybych toto téma neotevřel, tak
nikdo nic neví, je to nyní tvrzení proti tvrzení
pí Danitová – kdy jste se o tomto dozvěděl pane Wittgruber? A proč jste s tím přišel až
teď? – odpověděl pan Wittgruber – na radě města 15. září, a dále jsem vše prověřoval
pí Danitová – vidím to spíše, jako byste byl ukřivděn
K tomu proběhla diskuze.
p. Pokorák – pan Semerád potvrdí, že jsme do poslední chvíle nevěděli, odkud budeme
čerpat finance, na začátku září se schválilo financování, informace si zjišťujete dva
měsíce? Smlouvu jsem podepsal až 29. září
p. Kužel – stavba okolo městského úřadu není dostatečně označená, přijde mi to jako
velká ostuda – odpověděl pan Sabo – při zahájení stavby byla řádně označená
- odpověděl pan starosta – je věcí firmy, která práce provádí, aby stavbu
označila, vše s nimi znovu projednáme
p. Fodor st. – obrátili se na mě lidé s pochvalou za upravený hřbitov, ale za bránou na
starý hřbitov je to potřeba vysekat – odpověděl pan Semerád – zajistíme, celý starý hřbitov
se jednou za rok seká
p. Kužel – rád bych pochválil fotky nové MŠ pana Jurajdy na jeho profilu facebooku
pí Procházková – městský rozhlas je v Mánesově ulici špatně slyšet – odpověděl pan
starosta – uvažujeme, že jej v rámci dotací rozšíříme a zlepšíme
- ráda bych pochválila vánoční strom na náměstí, kde je špička?
p. Fodor – město koupilo dům čp. 461 na náměstí, jaký je s ním úmysl? – odpověděl pan
starosta – čekáme na zápis do Katastru nemovitostí, zatím nemáme představu o jeho
využití a můžeme dát do novin anketu pro občany na jeho využití
pí Lacheová – objasnila pokácení stromu – smrku - v Březinově ulici, šlo o nadlimitní
velikost stromu, který měl průměr koruny 2,3 m a výšku 10 m, jeho kořeny již zasahovaly
do obvodového zdiva a byl 4,5 m od stěny domu, hrozilo spadnutí na nemovitost, smrk se
do obytných zón nehodí, bude náhradní výsadba
pan starosta – vytýká se kácení stromů ve městě, budeme občany informovat
v Jiříkovských novinách, každé kácení se bude řešit na radě města, dnes máme žádost na
pokácení lípy srdčité v Londýnské ulici, kmen má průměr 130 cm/obvod 359 cm,
dendrolog pan Friml doporučil z důvodu praskliny kmene tento strom pokácet, hrozí
rozlomení a pád na nemovitost a komunikaci
p. Pokorák – rád bych k pokácenému stromu podotkl, že nebyl pokácen pro účely SDH,
ale z důvodu ochrany obydlí
p. Mark - k lípě, neřešila by se prořezáním a zajištěním kmene? odpověděl pan starosta –
nelze, celý kmen je prasklý
p. Jurajda st. – v místech nové kanalizace se upraví i komunikace? nyní je pouze hlína –
odpověděl pan starosta – mají ve smlouvě i povrchy, pana Poláčka upozorníme, po
dokončení MŠ, máme v plánu opravit obě přístupové cesty
p. Wittgruber – do výkopu nesmí hlína, je to věcí pana Stredáka – ten odpověděl – ano,
dává se nesedavý materiál
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměry prodeje pozemků
Zastupitelstvo projednalo záměry prodeje městských pozemků a poté přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 16/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 4701 (ostatní plocha) o výměře 137 m2 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
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b) části p.p.č. 2758/2 (zahrada) o výměře cca 350 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady. Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o
budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty –
Rumburská – I. etapa“.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměr prodeje pozemků
Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a přijali usnesení:
Usnesení č. 17/2014
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to st.p.č.
2064 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 164 m2 a st.p.č. 2065 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 221 m2 vše 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) prodej pozemků
Zastupitelstvo projednalo prodej městských pozemků a následně přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 18/2014
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to st.p.č. 469 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 158 m2, p.p.č. 4455 (zahrada) o výměře 18 m2 a p.p.č. 4456
(zahrada) o výměře 935 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
manželům H. a P. S., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 133.320,-Kč.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) odkup pozemků
Zastupitelé projednali předložený návrh níže uvedené smlouvy s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Po jeho projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 19/2014
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2Nové Město.
2. ZM neschvaluje kupní smlouvu č.18/14/UDC/KS na odkup spoluvlastnického podílu ve
výši ideální poloviny st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 596/14 (zahrada) v
k. ú. Jiříkov za kupní cenu 56.700,-Kč ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) dražba nemovitostí
Zastupitelstvo projednalo účast Města Jiříkov v dražbě nemovitostí dne 28. 01. 2015, kdy
předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitosti st.p.č. 684 (zastavěná
plocha a nádvoří) a p.p.č. 532 (zahrada). Zastupitelstvo k věci přijalo usnesení:
Usnesení č. 20/2014
1. ZM projednalo účast Města Jiříkov v dražbě nemovitostí dne 28. 01. 2015.
2. ZM schvaluje účast Města Jiříkov v dražbě nemovitého majetku dle dražební vyhlášky č.j.
124 EX 968/07-369, která se koná dne 28. 01. 2015. Předmětem dražby je spoluvlastnický
podíl o velikosti ½ na nemovitosti st.p.č. 684 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 532
(zahrada). Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1100 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, k. ú. Jiříkov.
Zastupitelstvo města dále v souladu s dražebními podmínkami souhlasí se složením dražební
jistoty ve výši 5.000,-Kč na účet dražebníka a stanoví maximální výši kupní ceny na
30.000,-Kč.
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3. ZM pověřuje: starostu města - zastupováním Města Jiříkov při dražebním jednání dle
dražební vyhlášky č.j. 124 EX 968/07-369.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – složení dražební jistoty dle dražební
vyhlášky č.j. 124 EX 968/07-369 na účet dražebníka.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) odkup nemovitostí
Zastupitelé projednali návrh na odkup nemovitostí ve vlastnictví společnosti BURT a to
stavební parcely č. 573 o výměře 320 m2 v k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného
domu č.p. 503 na Filipovské ulici. Po jeho projednání, zodpovězení dotazů zastupitelů a
občanů, zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 21/2014
1. ZM projednalo návrh na odkup nemovitostí ve vlastnictví společnosti BURT spol. s r.o.
IČ 2560605, Ryzlinková 2149/22, 182 00 Praha 8, stavební parcely č. 573 o výměře 320 m 2
v k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503 ul. Filipovská, Jiříkov, za
prodejní cenu 1.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost ve vlastnictví společnosti BURT spol. s r.o. IČ
2560605, Ryzlinková 2149/22, 182 00 Praha 8, stavební parcely č. 573 o výměře 320 m 2 v
k. ú. Jiříkov, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503 ul. Filipovská, Jiříkov, za
prodejní cenu 1.000,-Kč.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) odkup nemovitostí z důvodu předkupního práva Města Jiříkov
Zastupitelstvo projednalo odkup nemovitosti – bývalé kino čp. 960 včetně dotčených
pozemku v ulici Máchova - od pana T. H., Praha. Po projednání a vzájemné diskuzi občanů se
zastupiteli, bylo zastupitelstvem přijato toto usnesení:
Usnesení č. 22/2014
1. ZM projednalo nabídku pana T. H., Praha, k odkupu nemovitostí z důvodu předkupního
práva Města Jiříkov na stavební parcelu č. 1505 o výměře 1605 m2, jejíž součástí je stavba
bývalého kina č. p. 960, ulice Máchova, Jiříkov a pozemek p.p.č. 1882/2 o výměře 180 m 2,
vše v k. ú. Jiříkov, za prodejní cenu 1.900.000,-Kč a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo nevyužít nabídku pana T. H., Praha, k odkupu nemovitostí z důvodu
předkupního práva Města Jiříkov na stavební parcelu č. 1505 o výměře 1605 m2, jejíž součástí
je stavba bývalého kina č. p. 960, ulice Máchova, Jiříkov a pozemek p.p.č. 1882/2 o výměře
180 m2, vše v k. ú. Jiříkov, za prodejní cenu 1.900.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo zachovat si nadále předkupní právo k výše uvedeným nemovitostem.
hlasování 12 pro, 1 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 24. 11. 2014 a přijali usnesení:
Usnesení č. 23/2014
ZM bere na vědomí usnesení 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 24. 11. 2014 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova na rok 2015 dle předloženého návrhu.
hlasování 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2015
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo návrh Rozpočtového provizoria Města
Jiříkova na rok 2015 včetně plánovaných příjmů, výdajů a financování. Poté přijalo níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 24/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2015, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 43.660.000,-Kč, výdaje ve výši 40.207.000,-Kč,
financování ve výši – 3.453.000,-Kč.
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2. ZM schvaluje Rozpočtové provizorium Města Jiříkova na rok 2015, kdy příjmy jsou
plánovány ve výši 43.660.000,-Kč, výdaje ve výši 40.207.000,-Kč, financování ve výši 3.453.000,-Kč.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření a mezitímní účetní uzávěrka
Zastupitelé projednali rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2014 a přijali
následující usnesení:
Usnesení č. 25/2014
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2014:
a) příjmy ve výši 44.714.426,75 Kč, výdaje ve výši 46.748.103,78 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 2.033.677,03 Kč,
b) výnosy ve výši 44.345.179,95 Kč, náklady ve výši 27.532.350,50 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 16.812.829,45 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2014, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
9/2014 schválit.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Zastupitelstvo vzalo na vědomí poskytnutou 3. splátku neinvestiční dotace na rok 2014
určenou poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na
území Ústeckého kraje pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov. Věc projednalo a přijalo k ní usnesení:
Usnesení č. 26/2014
ZM bere na vědomí poskytnutou 3. splátku neinvestiční dotace na rok 2014 určenou
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 2.142.000,-Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje
převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem
Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu
Parlamentu 2014 a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 27/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu
2014 ve výši 85.360,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2014.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné
publikace měst Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa a
po projednání přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 28/2014
1. ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné publikace měst
Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa ve výši
7.592,90 Euro, tj. 204.431,24 Kč a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje,
že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2014.
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2. ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na projekt „Společné publikace měst
Jiříkov a Ebersbach–Neugersdorf“ z EU prostřednictvím Euroregionu Nisa ve výši
5.149,47 Euro, tj. 138.345,66 Kč pro projektového partnera a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň bere na vědomí převod prostředků projektovému partneru městu
Ebersbach-Neugersdorf ve výši 5.149,47 Euro, tj. 144.622,86 Kč. Rozdíl je dán výší kurzu
příchozí platby a výší kurzu při odchozí platbě, kurzová ztráta je 6.277,20 Kč.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
Zastupitelé vzali na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
obcí na rok 2014 v rámci zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH obce kategorie JPO II. a
po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 29/2014
ZM bere na vědomí navýšení účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2014 v celkové výši o 16.319,-Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH
obce kategorie JPO II. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že
náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2014.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014
Zastupitelstvo stanovilo v souladu zákona o obcích kompetenci rady města k provedení
rozpočtového opatření č. 21/2014 k 31. 12. 2014 v rozsahu do výše 5.000.000,-Kč dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 30/2014
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 21/2014 k 31. 12. 2014 v rozsahu do výše 5.000.000,-Kč 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, 0 proti, 0 se zdržel
g) rozpočtové opatření č. 20/2014 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 20/2014 a rozhodlo o převodu uspořených
finančních prostředků roku 2014 ze základního běžného účtu do fondu rezerv, který bude
použit při tvorbě rozpočtu na rok 2015 k případnému financování výdajů roku 2015. Následně
přijali toto usnesení:
Usnesení č. 31/2014
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 20/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 20/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu uspořených finančních prostředků roku 2014 ze základního
běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku 906.000,-Kč. Tento fond bude použit při
tvorbě rozpočtu na rok 2015 k případnému financování výdajů roku 2015.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv do 15. 12. 2014.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov
Zastupitelstvo projednalo níže uvedenou obecně závaznou vyhlášku města a přijalo k ní
usnesení:
Usnesení č. 32/2014
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2014, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
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systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a rozhodlo vydat na základě
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č.
2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města
Jiříkov.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Různé
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna)
Zastupitelé vzali na vědomí návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (termín dokončení stavební prací do 31. 08. 2015) na akci „ZŠ Jiříkov čp.
680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ a po jeho projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 33/2014
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (termín dokončení stavební prací do 31. 08. 2015) na akci „ZŠ Jiříkov čp.
680 a 740 – snížení energetické náročnosti“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o
poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín dokončení stavební prací do 31.
08. 2015) bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov na akci
„ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“.
3. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín dokončení stavební prací do
31. 08. 2015) identifikační číslo EDS: 115D222002437 včetně podmínek o poskytnutí dotace
od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu ŽP
uzavíraný mezi Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a
Městem Jiříkov na akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění
termín fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014. Po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 34/2014
1. ZM projednalo návrh Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín
fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014 a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín fyzické realizace
projektu do 31. 12. 2014 mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené
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ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
b) schválit podmínky Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013, kterým se mění termín
fyzické realizace projektu do 31. 12. 2014 mezi Českou republikou - Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1,
zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) návrh orientačních termínů konání ZM roce 2015
Zastupitelstvo vzalo na vědomí níže uvedené návrhy konání zastupitelstva města a přijalo
usnesení:
Usnesení č. 35/2014
ZM bere na vědomí orientační návrhy termínů na konání zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova pro rok 2015: 27.01.; 24.02.; 31.03.; 28.04.; 26.05.; 30.06.; 28.07.; 25.08.; 30.09.;
27.10.; 24.11.; xx.12.
hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) informace o činnosti rady města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti
samostatné působnosti od posledního zasedání ZM. K tomuto bodu se pan Mgr. M. dotázal na
důvod odvolání pana G. K. ze členství Komise bytového hospodářství, na což mu bylo na
místě odpovězeno (za nepravdy a neúčast). Zastupitelé následně přijali toto usnesení:
Usnesení č. 36/2014
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, 0 proti, 0 se zdržel
e) pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkov
Zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor k prošetření celé záležitosti výměny věžních hodin na
čp. 900 a přijalo usnesení:
Usnesení č. 37/2014
ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva Města Jiříkov ke kompletnímu prověření akce
výměny věžních hodin na budově čp. 900, ul. 9. května, Jiříkov.
hlasování 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Jurajda – na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj budou vyhlášeny dotace na
rekonstrukce a zateplení bytových jednotek, šlo by využít i ve spolupráci s SBDO na objekt
bývalých lustrů, podání žádostí je od prosince 2014 do března 2015 – odpověděl pan starosta
– ano, víme o tom, musí být při podání projekt a stavební povolení, my budeme tento objekt
řešit s panem Marešem až po novém roce
p. Dufek – je již hotová výměna oken na třech městských domech? – odpověděl pan Stredák –
chybí dodělat okna na jednom objektu, udělali je užší, což byla jejich chyba v zaměření oken,
do 10. 12. musí i tento objekt hotový k předání
p. Wittgruber – vyšel článek o volbách, byly zmíněny nedostatky a že budou vyvozena kárná
opatření, o žádných nevíme, je to již promlčené? V rámci voleb bylo spousty chyb, které
mohly být i napadeny – odpověděl pan starosta – zatím nebyla žádná kárná opatření přijata
p. Stredák – proběhla výměna věžních hodin, pan Šmerda měl již dávno dodat opravený starý
stroj, jelikož se potýkal s problémy, doveze stroj 15. 12. 2014 (zastupiteli bylo k tomuto
přijato usnesení č. 37/2014)
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p. Mark – procházel jsem jednací řád zastupitelstva a shledal jsem nesrovnalosti v uvedení
staré dikce zákona v bodě čtyři, navrhuji jej prověřit a zaktualizovat – odpověděl pan starosta
– prověříme a na některém z dalších zasedání dáme návrh na schválení nového jednacího
řádu
p. Kužel – v novinách i médiích jsem zaslechl, že na stavby nových mateřských škol je možno
čerpat dotace – odpověděl pan starosta – již jsme kontaktovali ministerstvo školství i pana
premiéra, jelikož jsme již stavbu zahájili, tak nemáme šanci získat dotaci
p. Wittgruber – dotace se týká většinou Prahy a krajských měst
p. Matička – máme termín dokončení chodníku na ulici Filipovská? – odpověděl pan Sabo –
v současnosti řešíme přípravu stavby, realizace bude nejdříve v roce 2016
- daly by se označit krajnice na Filipovské ulici? – odpověděl pan Stredák –
požádáme
p. Fodor ml. – v domě na Šluknovské ulici se zdržují lidé, kteří v domě nebydlí, ten se nyní
prodává – odpověděl pan starosta – ano, dům je v dědickém řízení, pošleme hlídku MP
k prověření
pí Danitová – dům po panu Dvořákovi v Dvořákově ulici je zezadu rabován – odpověděl pan
starosta – dům je v majetku úřadu pro zastupování státu, ten je kompetentní jej eventuálně
nabídnout k prodeji
p. Matička – na titulní straně posledních Jiříkovských novin jsem četl poděkování k volbám,
vidím to jako porušení zásad vydávání novin, mé příspěvky byly zamítnuty – odpověděl pan
starosta – Ing. Šmíd toto prověří
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18,30 hodin.
V Jiříkově dne 10. prosince 2014
Zapsala: Martina Alice Fodorová
Schválil starosta města pan Michal Maják
…………………………….

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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