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 27. ledna 2015
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) prodloužení splatnosti směnky
5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 21/2014 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu
města
b) vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2014
c) grantový program Města Jiříkova pro rok 2015
7. Usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova
b) návrh na činnost neuvolněného místostarosty
c) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 38/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 39/2015
1. ZM projednalo žádost pana J. S., Jiříkov na prodloužení splatnosti směnky a tuto žádost
bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo prodloužit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 3. července 2013 mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S., Jiříkov, do 31. prosince 2015.
Usnesení č. 40/2015
ZM bere na vědomí usnesení 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 19. 01. 2015.
Usnesení č. 41/2015
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2014 Města Jiříkova, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města ze dne 03. 12. 2014, č. usnesení 30/2014 z 2. zasedání ZM,
schválila rada města usnesením č.181/2014 na 4. schůzi dne 30. 12. 2014.

Usnesení č. 42/2015
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnutého příspěvku v roce 2014 Římskokatolické církvi
Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 100.000,-Kč poskytnut na obnovu barokní márnice u
kostela sv. Jiří v Jiříkově. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše
uvedené vyúčtování příspěvku schvaluje.
2. ZM projednalo vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2014 TJ Spartak Jiříkov,
příspěvek ve výši 150.000,-Kč poskytnut na provozní výdaje (na údržbu areálu ve výpůjčce a
na energie). Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše uvedené
vyúčtování příspěvku schvaluje.
Usnesení č. 43/2015
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2015 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí grantového
příspěvku z rozpočtu Města Jiříkova pro rok 2015“ a schvaluje tento formulář - návrh
smlouvy, zároveň rozhodlo pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí
grantového příspěvku u poskytovaných příspěvků radou města.
3. ZM na základě doporučení RM a FV rozhodlo o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2015 na grantový program.
4. ZM na základě doporučení RM rozhodlo zřídit grantovou komisi, tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to
Bc. Dagmarou Farskou a Mgr. Bc. Vladimírem Šamšou. Tato komise projedná žádosti o
granty na rok 2015 a navrhne přidělení grantů.
Usnesení č. 44/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 12. 2014.
2. ZM schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova na období
2014 - 2018 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 45/2015
ZM rozhodlo schválit směrnici č. 1/2015 Jednací řád Zastupitelstva města Jiříkova s platností
a účinností od 01. 02. 2015.
Usnesení č. 46/2015
1. ZM rozhodlo stanovit tyto úkoly neuvolněného místostarosty:
a) zastupování starosty podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
b) jmenován členem výběrových komisí,
c) koordinátor s místními podnikateli a živnostníky působících v katastru města,
d) koordinátor s neziskovými organizacemi působících v katastru města.
2. ZM rozhodlo pověřit neuvolněného místostarostu města pana Miroslava Horáka řízením
Městské policie Jiříkov podle § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů od 01. 02. 2015.
3. ZM ukládá: místostarostovi města – předkládat pololetní zprávu o plnění úkolů.
Usnesení č. 47/2015
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 a to:
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- Informace z 1. schůze Rady města Jiříkova konané dne 19. 11. 2014,
- Informace z 2. schůze Rady města Jiříkova konané dne 01. 12. 2014,
- Informace z 3. schůze Rady města Jiříkova konané dne 15. 12. 2014,
- Informace ze 4. schůze Rady města Jiříkova konané dne 30. 12. 2014.
Ověřovatelé usnesení:
…….………………………..
pí Milena Horáková

……..…………………………
p. Bc. Jindřich Jurajda, Dis.

V Jiříkově dne 28. ledna 2015
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 3. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 27. ledna 2015
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………….......
paní Milena Horáková

……………………….………..
pan Bc. Jindřich Jurajda, Dis.

Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: pan Petr Dufek
pan Rudolf Mark
pan Bc. Michal Mrázek
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 3. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 12 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Ing. Roland Hase
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Miroslav Horák
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Milena Horáková a
pan Bc. Jindřich Jurajda, Dis., zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová.
Předložený program zasedání byl hlasování 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválen.
Zápis a usnesení z 2. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 2. zasedání 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 – usn. č. 543/2014 – trvá (smlouvy zaslány k podpisu na KÚ),
usn. č. 544/2014 – splněno, usn., č. 546/2014 - trvá (prodej ze strany SVS pozastaven), usn.
č. 547/2014 – trvá (prodej ze strany SVS pozastaven), 2. ZM – usn. č. 16/2014 – splněno,
usn. č. 17/2014 – splněno, usn. č.18/2014 – trvá (smlouva bude podepsána do konce
02/2015), 19/2014 – splněno, usn. č. 21/2014 – splněno, usn. č. 22/2014 – splněno, usn. č.
32/2014 – splněno, usn. č. 33/2014 – splněno, usn. č. 34/2014 - splněno
Finanční záležitosti: 3. ZM – usn. č. 20/2014 bod 4 – splněno, usn. č. 23/2014 – 31/2014 splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 38/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Audio záznam nebyl doslovně přepisován.
Při zahájení tohoto bodu pan starosta předal slovo Bc. Josefu Hýblovi, vedoucímu OO PČR
Rumburk, který zhodnotil bezpečnostní situaci v Jiříkově za rok 2014, kdy došlo k rapidnímu
poklesu trestních činů (89 tres. činů – 14,42% z celkového počtu ve výběžku) a přestupků
(203 přestupků – 15,5 %). Následně odpověděl na dotazy zastupitelů a poděkoval za
spolupráci s Městkou policií Jiříkov. I pan místostarosta Miroslav Horák poděkoval za
výtečnou spolupráci s Policií ČR.
pí Procházková – nové jízdní řády, lidé jsou nespokojeni, byl zrušen i spoj do Liberce, který
byl velmi důležitý v rámci návštěv lékařů – odpověděl pan starosta – tuto záležitost řešíme,
napsal jsem za DSO SEVER otevřený dopis panu hejtmanovi, který jsem dal k dispozici i
tisku, děláme vše, co je v našich možnostech
p. Vachta – platí v Karlových Varech jiný čas? autobusy mají půlhodinové zpoždění a
nepoberou všechny – odpověděl pan starosta – BUS Line mělo k dispozici 30 autobusů,
Karlova Vary jen 18! což je neskutečně málo, snažíme se toto změnit, aby kraj vrátil jízdní
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řády na původní fungující, i jízdné je dražší, dle našeho kraj špatně nastavil podmínky
výběrového řízení
pí Farská – lidé z Jiříkova se ještě dostanou, ale z Filipova jsou odříznutí, musí jet o hodinu
dříve a s přestupy, děti jezdí dříve do školy a jejich bezpečnost není zabezpečena, když musí
čekat před školou, není přímý spoj do Varnsdorfu
p. Fodor st. – jak je to s nájmem Domova Srdce v dlaních ve Filipově? 200.000,-Kč musí
platit měsíčně nebo ročně? – odpověděl pan starosta – nájem je za měsíc, apelovali jsme při
jednáních, že máme ve městě danou směrnici na pronájem, ale právnička redemptoristů je
nekompromisní, nyní je jednání na mrtvém bodě, jediné kladné je, že mají ze zákona povinnost
zachovat stávající služby po dobu 10 let
p. Kolompár – kdo odpovídá a má na starosti audio záznamy? – odpověděl pan starosta –
vedoucí odboru vnitřní správy Ing. Šmíd
- jaký je závěr z kontroly v klubu důchodců a je znám pachatel? – odpověděl
pan starosta – kontrola proběhla s výsledkem bez závad, pachatel je věcí policie a osobní věcí
pana Kužela
- byl jsem zde za mé nepřítomnosti osočen pí Kramperovou – odpověděl pan
starosta – jestli máte s paní Kramerovou problém, tak jej řešte přes Komisi pro projednávání
přestupků, ne zde
pí Loskotová – otevřela téma praktický lékař ve městě - odpověděl pan starosta – bylo
domluveno, že pokud nebude zajištěn lékař, tak by MUDr. Martin Pokorák zabezpečil
ordinaci tady i v Rumburku, ordinaci má pronajatou Lužická nemocnice a ordinuje zde
doktorka Nová, MUDr. Pokorák má ordinaci v nádražní budově v Rumburku, kde rozjíždí
svou praxi
p. Kolompár – znovu otevřel téma jeho vyřazení z Komise bytového hospodářství, kdy po
delší diskuzi bylo domluveno, že bude vyvolána schůzka s bývalými členy a panem
Kolopárem k ujasnění jeho vyloučení
p. Havlůj – k novému domovu důchodců je projekt za 1.000.000,-Kč, je už stavební povolení?
Pokusme se použít Evropské fondy na profincování akce a proč nesnížíte kapacitu lůžek? –
odpověděl pan starosta s panem Sabo – problém stavebného povolní je v řešení plynovodu,
v rozpočtu města byly vyhrazeny 3 Mil. Kč na související projekty výstavby, nevyčerpané
finance zastupitelstvo převedlo do rozpočtu města (cca 200.000,-Kč), ohledně počtu lůžek
zastupitelstvo rozhodlo o kapacitě 100 lůžek, aby byl provoz ekonomicky výhodný, kdyby bylo
stavební povolení, mohli jsme již zažádat o dotaci na výstavbu
p. Kolompár – k projektům, pan Šamša psal do novin, kde jsme vzali předražené projekty,
nechť nám pan Sabo řekne, co stál projekt na nový domov důchodců – odpověděl pan
starosta – nemáme zde podklady, připravíme na další zasedání zastupitelstva
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodloužení splatnosti směnky
Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí níže uvedenou žádost ohledně prodloužení
splatnosti směnky pana Slaného a přijalo usnesení:
Usnesení č. 39/2015
1. ZM projednalo žádost pana J. S., Jiříkov na prodloužení splatnosti směnky a tuto žádost
bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo prodloužit splatnost směnky, která byla uzavřena dne 3. července 2013 mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem J. S., Jiříkov, do 31. prosince 2015.
hlasování 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Usnesení z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí zápis z 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 19. 01. 2015 a přijali usnesení:
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Usnesení č. 40/2015
ZM bere na vědomí usnesení 2. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 19. 01. 2015.
hlasování 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 21/2014 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2014 Města Jiříkova a poté
přijalo usnesení:
Usnesení č. 41/2015
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2014 Města Jiříkova, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města ze dne 03. 12. 2014, č. usnesení 30/2014 z 2. zasedání ZM,
schválila rada města usnesením č.181/2014 na 4. schůzi dne 30. 12. 2014.
hlasování 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) vyúčtování příspěvků poskytnutých v roce 2014
Zastupitelé projednali vyúčtování příspěvku Římskokatolické církvi, která poskytnuté finance
použila na obnovu barokní márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově. Následně bylo zastupiteli
přijato toto usnesení:
Usnesení č. 42/2015
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnutého příspěvku v roce 2014 Římskokatolické církvi
Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 100.000,-Kč poskytnut na obnovu barokní márnice u
kostela sv. Jiří v Jiříkově. Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše
uvedené vyúčtování příspěvku schvaluje.
2. ZM projednalo vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2014 TJ Spartak Jiříkov,
příspěvek ve výši 150.000,-Kč poskytnut na provozní výdaje (na údržbu areálu ve výpůjčce a
na energie). Příspěvek byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše uvedené
vyúčtování příspěvku schvaluje.
hlasování 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) grantový program Města Jiříkova pro rok 2015
Zastupitelstvo Města Jiříkova projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2015
včetně souvisejících formulářů a přijalo k věci níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 43/2015
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2015 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí grantového
příspěvku z rozpočtu Města Jiříkova pro rok 2015“ a schvaluje tento formulář - návrh
smlouvy, zároveň rozhodlo pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí
grantového příspěvku u poskytovaných příspěvků radou města.
3. ZM na základě doporučení RM a FV rozhodlo o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2015 na grantový program.
4. ZM na základě doporučení RM rozhodlo zřídit grantovou komisi, tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva Města Jiříkova, a to
Bc. Dagmarou Farskou a Mgr. Bc. Vladimírem Šamšou. Tato komise projedná žádosti o
granty na rok 2015 a navrhne přidělení grantů.
hlasování 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z konání 1. zasedání Kontrolního výboru ze dne
17. 12. 2014 a po jeho projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 44/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva Města Jiříkova ze dne 17. 12. 2014.
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2. ZM schvaluje Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Jiříkova na období
2014 - 2018 dle předloženého návrhu.
hlasování 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Různé
a) návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Mgr. Matička navrhnul v článku 2 Jednacího řádu prodloužit lhůtu dodávání podkladů na
zasedání ZM z pěti dnů na sedm, zastupitelé poté hlasovali: 5 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, návrh
nebyl přijat. Také měl námitku ohledně připomínkování zápisu z jednání zastupitelstva pouze
zastupiteli. Na toto pan starosta odpověděl, že je to v souladu se zákonem o obcích.
Zastupitelstvo poté projednalo směrnici č. 1/2015 Jednací řád Zastupitelstva Města Jiříkova
s platností a účinností od 01. 02. 2015 a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 45/2015
ZM rozhodlo schválit směrnici č. 1/2015 Jednací řád Zastupitelstva Města Jiříkova s platností
a účinností od 01. 02. 2015.
hlasování 10 pro, 2 proti, 0 se zdržel
b) návrh na činnost neuvolněného místostarosty
Pan Mgr. Matička vnesl návrh vypustit bod č. 2 z usnesení č. 46/2015, k čemuž bylo
zastupiteli hlasováno: 2 pro, 7 proti, 3 se zdrželi a tudíž tento návrh nebyl zastupiteli přijat.
Zastupitelé následně projednali stanovení úkolů neuvolněného místostarosty pana Miroslava
Horáka a přijali usnesení:
Usnesení č. 46/2015
1. ZM rozhodlo stanovit tyto úkoly neuvolněného místostarosty:
a) zastupování starosty podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů,
b) jmenování členem výběrových komisí,
c) koordinátor s místními podnikateli a živnostníky působících v katastru města,
d) koordinátor s neziskovými organizacemi působících v katastru města.
2. ZM rozhodlo pověřit neuvolněného místostarostu města pana Miroslava Horáka řízením
Městské policie Jiříkov podle § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění
pozdějších předpisů od 01. 02. 2015.
3. ZM ukládá: místostarostovi města – předkládat pololetní zprávu o plnění úkolů.
hlasování 9 pro, 1 proti, 2 se zdržel
Zasedání zastupitelstva opustil v 17,50 hodin zastupitel Mgr. Bc. Vladimír Šamša.
c) informace o činnosti rady města
Při projednávání tohoto bodu byly panem starostou předloženy zastupitelům připomínky pana
Mgr. Matičky (viz příloha č. 1 zápisu) k zápisům RM. Jednotliví vedoucí odborů na místě
odpověděli na dané dotazy. Poté zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o činnosti rady
města a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 47/2015
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 a to:
- Informace z 1. schůze Rady Města Jiříkova konané dne 19. 11. 2014,
- Informace z 2. schůze Rady Města Jiříkova konané dne 01. 12. 2014,
- Informace z 3. schůze Rady Města Jiříkova konané dne 15. 12. 2014,
- Informace ze 4. schůze Rady Města Jiříkova konané dne 30. 12. 2014.
hlasování 10 pro, 1 proti, 0 se zdržel
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9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Audio záznam nebyl doslovně přepisován.
p. Hase M. – v parku u Bzenecké restaurace se plánuje dopravní hřiště, nebylo by lepší hřiště
multifunkční s prvky prevence kriminality? – odpověděl pan Jurajda – tímto jsme se zabývali
na RM a souhlasíme, aby se park využíval komplexně, k tomuto proběhne pracovní jednání
RM, poté doplnil pan starosta - na jednání RM bylo k tomuto přijato usnesení, kdy se tímto
bude zaobírat Komise výstavby a životního prostředí a připraví návrhy řešení
p. Matička – mohl bych dostat přehled ohledně financí, které jsou v rozpracovaných
projektech? U nové MŠ bylo více kolaudací? V srpnu či září 2014 si zde pan Štětka stěžoval
na pana ředitele ZŠ Obergrubera, jaký je závěr? – odpověděl pan starosta – přehled Vám
dodáme, u MŠ se dělala kolaudace budovy, lapolu a parkoviště, kde vznikl problém, který se
následně odstranil, a vše bylo řádně zkolaudováno. Stížnost na pana ředitele je osobní věcí
mezi ním a panem Štětkou, pana ředitele jsme měli pozvaného na radu města, kde nám k tomu
řekl své stanovisko
p. Wittgruber – zmizelo ohraničení pod balkónem úřadu, který nebyl doposud opraven a je
v havarijním stavu, nic se neřeší a čeká se, až to na někoho spadne, někdo za to zodpovídá a
měl by se o to postarat – odpověděl pan Šmíd – balkón je ukotven na traverzách do budovy,
odpadly ozdoby balkónu, dle statického posudku balkón není v havarijním stavu, neznám
firmu, která by dělala betonové odlitky, opravu plánujeme v rámci fasády
p. Wittgruber – nesouhlasím, jsou odtrhané betony a jedna taková odlitá ozdoba je drahá
p. Havlůj – odlitky se už nedělají, používá se polystyren potažený lepidlem
p. starosta – dobře pane Havlůj, prosím Vás předejte kontakty na zhotovitele panu Šmídovi
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18,15 hodin.
V Jiříkově dne 29. ledna 2015
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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PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU 3. ZM ZE DNE 27. 01. 2015
Připomínky k zápisům RM.
-usn.č.18/2014 RM projednala a odsouhlasila kupní smlouvu na vybavení nové MŠ přes fy WAREX
jako koordinátora od dodavatele fy Makra Didakta s.r.o. Nymburk.
DOTAZ: O jaké vybavení jde? Bylo vypsáno výběrové řízení? (hodnota dodávky je 531.803,- Kč) Toto
se nevědělo při zadávání stavby?

- odpověděl pan Sabo:
Na základě požadavku KHS bylo nutno zajistit atestovaný nábytek pro děti z MŠ a proto bylo
provedeno poptávkové řízení, kdy si ředitelka MŠ vybrala firmu Makra Didakta s.r.o., která
ze tří předložených nabídek nabídla nejvýhodnější plnění. Z důvodu, že stavba byla
financována z úvěru, kde zakázku zajišťovala firma WAREX s.r.o. Praha, bylo nutno
smlouvu s Makra Didakta s.r.o. zajistit přes hlavního zhotovitele stavby firmu WAREX s.r.o.,
proto byla uzavřena třístranná smlouva.
-usn.č.35/2014 - dodatek k mandátní smlouvě na stavbu ZŠ Jiříkov čp.680 a 740 – snížení enegr.
náročnosti s p.Kovářem Romanem z Rumburku za 12.500,-Kč/měs. bez DPH celkem 91.500,-Kč.
DOTAZ: Na základě čeho byl p.Kovář vybrán, když neprovozuje stavební činnost. Prodává pal.dřevo,
není členem ČKAIT a nemá žádnou autorizaci ve stavebnictví.

- odpověděl pan Sabo:
Z důvodu požadavku SFŽP, poskytovatele dotace, na nutnost zabezpečení TDI na stavbu ZŠ
Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energ. náročnosti byla ze strany odboru V+ŽP MěÚ v Jiříkově
již v roce 2013 provedena výzva ke zpracování nabídky na zajištění činnosti TDI, kde jsme si
dali podmínku, že osoba, která bude vykonávat tuto činnost, bude mít živnostenské oprávnění
a tato osoba bude mít min. 10 let praxe v oboru. Oslovili jsme 5 osob a z toho 3 osoby podali
nabídky a nejvýhodnější nabídku předložil p. Kovář. RM dne 09. 05. 2013 rozhodla o
nejvýhodnější nabídce a uzavřela smlouvu s p. Kovářem, který měl vykonávat TDI do 31. 08.
2014, kdy měla být akce dokončena. TDI nemusí mít autorizaci, TDI by na akci nemusel ani
být ustanoven, kdy by toto nepožadoval SFŽP. Dle stavebního zákona je za vedení stavby
odpovědný stavební zhotovitel, který musí mít stavbyvedoucího, který má autorizační
oprávnění. Z důvodu, že stavba pokračovala i po termínu ukončení k 31. 08. 2014 byl sepsán
s p. Kovářem dodatek k mandátní smlouvě, kde bylo stanovena měsíční částka ve výši
12.500,-Kč bez DPH po dobu plnění akce, která musí být dokončena nejpozději do 31. 08.
2015.
-usn.č.36/2014 -RM projednala dodatek ke smlouvě na dotaci ZŠ Jiříkov č.p.680 a 740.
DOTAZ: Nesníží se tím dotace? - Dle zákona se dotace snižuje o výši pokuty a penále.

- odpověděl pan Sabo:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace byl uzavřen z důvodu, že se nepodařilo
v původním termínu do 31. 08. 2014 dokončit realizaci akce: „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 –
snížení energetické náročnost“. V rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) je zachováno
původní financování.
-usn.č.41/2014 - uzavřít dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.513/2013 o prodloužení termínu předání
stavby do 15.12.2014 a dokončení terénních úprav, včetně rozdělovacího objektu do 30.4.2015 s fy
Land spol.s.r.o., Velká Hradební 1025/19 40001 Ústí n.L..
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DOTAZ: Proč byl dodatek uzavřen? – Firma nedodržovala technologii výroby, v letních měsících bylo
na stavbě minimum pracovníků a doba dodávky stavby byla do 30.11.2014. (město přišlo o smluvní
penále 150.000,-Kč) DOTAZ2: Kdy byl dodatek podepsán?

- odpověděl pan Sabo:
Na základě písemného požadavku zhotovitele stavby firmy LAND spol. s.r.o. Ústí nad Labem
ze dne 11. 11. 2014 ve věci prodloužení termínu předání stavby byl a tato žádost
projednávána v RM dne 19. 11. 2014, kdy RM rozhodla odložit projednávaný bod s tím, že
bude proveden kontrolní den na stavbě za účasti členů RM a poté bude tato žádost opětně
projednána na následující RM. Po prohlídce stavby RM dne 01. 12. 2014 rozhodla uzavřít
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č. 2 byl podepsán 03. 12. 2014. Na RM bylo i
zohledněno, že zhotovitel stavby zajišťoval dodatečné stavební práce na úpravě vodoteče, kde
byla nad rámec projektu zajištěna nová opěrná zeď u boční hráze č. 2. Tyto práce nebyly
v původním záměru, muselo dojít k přepracování PD a novému ocenění stavebních prací –
zpoždění cca 2,5 měsíce. Na základě uzavřeného dodatku č. 2 došlo k prodloužení termínu
předání a převzetí stavby a tím nevzniklo žádné uváděné penále ve výši 150 tis. Kč.
k tomuto - usn.č.78/2014 ze dne 30. 12. 2014 - Darovací smlouva mezi fy Land a MÚ Jiříkov na dar
ve výši 20.000,- od dodavatele stavby Rybník Ostrovní.
DOTAZ: Nepřijde tím město Jiříkov o oněch zmíněných 150 tisíc korun?

- odpověděl pan Sabo:
Firma Land spol. s r.o. sama poskytla dar ve výši 20 tis. Kč ve prospěch města na základě
uzavřené darovací smlouvy. Dar není nijak spjatý se smluvními pokutami, které zatím žádné
nejsou.
- usn.č.42/2014 – posouzení a hodnocení nabídek na stavbu snížení energ. náročnosti objektu
čp.900 fy WAKOS Rumburk za 1.388.681,79 bez DPH, t.j. 1.694.191,6 Kč - celková cena.
DOTAZ: Nemělo to být před podpisem projednáno ZM? Do jaké částky rozhoduje RM?

- odpověděl pan Sabo:
Město Jiříkov zajistilo výběrové řízení na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu čp.
907, Jiříkov“ z důvodu zateplení tohoto objektu. Na zateplení bylo vydáno rozhodnutí SFŽP o
poskytnutí dotace. O přípravě a realizaci stavby bylo minulé ZM informováno, rozhodnutí o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem je v kompetenci RM.
- usn.č.44/2014 – odměny ředitelům příspěvkových organizací města za 2. pololetí.
DOTAZ: Na základě jakých podkladů? - Jsou již hotové finanční roční uzávěrky? Dále: Není uzavřeno
jednání s církví o provozu DD, MŠ nebyla zkolaudována včas, stav obsazení MŠ není naplněn, v rámci
ZŠ existují stížnosti na ředitele.

- odpověděl pan starosta:
Návrh na odměny ředitelů se schvalují v RM, i když na odměny město finanční prostředky
neposkytuje. Finance na platy poskytuje stát. Ředitelé odměňují své zaměstnance a ředitelům
schvaluje RM. Hodnotícím kritériem pro poskytování odměn ředitelů je hospodaření v
příspěvkových organizací.
- usn.č.46/2014 - smlouva na pronájem lešení s fy. Rydval za 89.000,- na stavbu ZŠ za dobu od
4.12.2014 do 31.3.2015 – po dobu 4 měsíců – dobu, kdy jsou práce na stavbě pozastaveny.
DOTAZ: Proč? Vyplatí se to městu? Přitom - platíme si cizí stavební dozor, přestože máme vlastní –
pan Heřmánek.
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- odpověděl pan Sabo:
Z důvodu, že si zhotovitel stavby firma ELSTAV JK s.r.o. Praha neplnil své závazky ohledně
svých subdodavatelů a jelikož město muselo zateplení obou budov ZŠ zajistit před zimou bylo
dohodnuto s poskytovatelem lešení, že od 04. 12. 2014 – do 31. 03. 2015 bude lešení na
stavbě ponecháno za paušální nájemné ve výši 89 tis. Kč bez DPH. Město toto lešení
využívalo jak v měsíci prosinec 2014, tak i počátkem ledna 2015, kde se prováděly stavební
práce. Dále město v rámci pokračování stavebních prací v roce 2015 nebude muset hradit
dopravu lešení na stavbu a jeho opětnou montáž. Dle položkového rozpočtu v rámci uzavřené
smlouvy o dílo s firmou ELSTAV JK s.r.o. byla na montáž lešení požadovaná částka ve výši
88 tis. Kč bez DPH.
-usn.č.55/2014 rozpočtové opatření č.3/2014 DD.
DOTAZ: Čeho se týká?

- odpověděl Ing. Šmíd:
Toto rozpočtové opatření se týkalo přerozdělení finanční dotace MPSV na navýšení
mzdových prostředků do nákladové části, resp. oblasti a přerozdělení tržeb od zdravotních
pojišťoven do nákladové oblasti.
-usn.č.60/2014 RM rozhodla odstoupit od smlouvy s fy Elstav na stavbu ZŠ Jiříkov č SOD3009/2013 a
požádat fy PPS advokáti s.r.o. Hradec Králové.
DOTAZ: Proč nebyla poptána firma v okolí?

- odpověděl pan Sabo:
Advokátní firma PPS advokáti s.r.o. H. Králové nám byla doporučena projektovým
manažerem ing. Kytlicovou z firmy BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto jelikož s touto advokátní
kanceláři má dobré zkušenosti a tato právní firma již řešila obdobné případy v návaznosti na
dotační tituly. Nebyl důvod nevěřit, že tato advokátní firma by nebyla schopna problém města
s firmou ELSTAV JK s.r.o. vyřešit a následně i vyřešit kroky týkajících se bankovní záruky a
dalšího plnění vyplývajícího ze smlouvy.
- usn.č.62/2014 RM bere na vědomí zápis z jednání mezi MÚ a SHD Jiříkov - údržba dřevin dle
smlouvy o dílo z 23.9.2013 a se závěrem souhlasí.
DOTAZ: Jaké jsou podmínky prodeje dřeva občanům města? Lze nahlédnout do smlouvy? Je v ní
uvedena částka, za jakou cenu se dřevo podává?

- odpověděla Bc. Schovancová:
Ano, smlouva je k dispozici, stromy kácí SDH na základě pokynů města, prodej za cenu
750,-Kč, cena schválena RM, SDH prodává, následně provádí vyúčtování a to předkládá ke
kontrole městu, z těchto kontrol je prováděn zápis, získané prostředky se používají na výdaje
SDH, o to je následně nižší výdaj na SDH z rozpočtu města. Dřevo si může koupit kdokoliv,
SDH vedou evidenci požadavků na dřevo a ty postupně plní, dřevo se váží v uhelných
skladech a každý kupující dostane příjmový doklad, je možnost samozřejmě nahlédnout do
pokladního deníku.
- usn.č.72/2014 - výběrové řízení na stavbu Snížení energ. náročnosti objektu čp. 730 číslo PD
CZ.1.2.00/1320704 a uzavřít smlouvu s S+K Rumburský stavební servis za ZC 1.988.046,37 Kč celkem
cena 2.425.416,-Kč.
DOTAZ: Má k tomu RM pravomoci? Proč toto nebylo před podpisem schváleno ZM?

- odpověděl pan Sabo:
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Město Jiříkov zajistilo výběrové řízení na akci: „Snížení energetické náročnosti objektu čp.
730, Jiříkov“ z důvodu zateplení tohoto objektu. Na zateplení bylo vydáno rozhodnutí SFŽP o
poskytnutí dotace. O přípravě a realizaci stavby bylo minulé ZM informováno, rozhodnutí o
uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem je v kompetenci RM.
-usn.č.74/2014 RM ukládá starostovi požádat MUDr. Kořínka o lékařské vyšetření zdravotní
způsobilosti měst. strážníka MP Jiříkov p. Lacheho.
DOTAZ: Proč? Jde o složení funkce velitele MěPo? Je to standardní postup?

- odpověděl pan místostarosta:
Proč byl pan Lache odvolán? Neplnil si své úkoly, a ano, je to standartní postup.
-usn.č.75/2014 RM rozhodla, že zabezpečení Masopustního reje dne 14.2.2015 provede fy PRO
Dream Ústí n.L. za cenu ZC 60.000,-Kč celkem 73.200,- Kč.
DOTAZ: Byly i jiné nabídky? - Je známo, že u firmy pracuje dcera pana starosty – lze tuto nabídku
obhájit?

- odpověděl pan starosta:
Jen by mě zajímalo pane Matička, kdo vám poskytl informaci o tom, že ve firmě PRO Dream
pracuje moje dcera! Moje dcera u firmy PRO Dream nepracuje. Při pořádání loňského
masopustního reje v Jiříkově byla na mateřské dovolené a pomáhala kamarádovi z této firmy,
protože má místní znalost. Jiná nabídka nepřišla a RM na základě ohlasů loňského
masopustního reje rozhodla nabídku přijmout.
Děkuji. S pozdravem Vl.Matička
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