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 5. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 12. května 2015
ve společenské místnosti Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby 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) záměr prodeje pozemku
b) prodej pozemků
c) kupní smlouva o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná kanalizace – 1.
část
5. Usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) účetní závěrka a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2014
b) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
c) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
e) 1. část dotace na projekt „Oživení turismu v německo-českém pohraničí“
f) žádost o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jiříkov
g) rozpočtové opatření č. 1/2015 Města Jiříkova
7. Usnesení z 3. a 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) ustanovení nového určeného zastupitele pro pořízení nového územního plánu
města Jiříkov
b) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 75/2015
ZM rozhodlo stanovit neuvolněnému členu panu Janu Dvořákovi, Jiříkov, podle § 77 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu ve
výši dle usnesení č. 71/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 31.
03. 2015 s platností od 13. 05. 2015 v daný den výplatního termínu zaměstnanců Města
Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. 76/2015
ZM rozhodlo pověřit Kontrolní výbor přezkumem připomínky pana Mgr. Matičky ze dne
03. 12. 2014 ve věci „možného porušení pravidel vydávání Jiříkovských novin“ a následné
připomínky z 31. 03. 2015 v téže věci.

Usnesení č. 77/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 78/2015
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5994/2 (ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk dle GOP č. 1441-3/2015 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
Usnesení č. 79/2015
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) st.p.č.1621 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2 jejíž součástí je zemědělská
stavba bez č.p. v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a M. B.,
Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 103.516,- Kč.
b) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2533 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,
p. P. K., Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 201.760,- Kč.
Usnesení č. 80/2015
1. ZM projednalo předložený návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková
jednotná kanalizace – 1. část“ a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná
kanalizace – 1. část“ mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689,
415 50 Teplice a Městem Jiříkov za cenu ve výši 1.000,- Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov –
zbytková jednotná kanalizace – 1. část“ uzavíranou mezi Severočeskou vodárenskou
společností, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov za cenu ve výši 1.000,Kč.
Usnesení č. 81/2015
ZM bere na vědomí usnesení 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 06. 05. 2015.
Usnesení č. 82/2015
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2014,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2014, příjmy ve výši 64.071.256,67
Kč, výdaje ve výši 89.281.921,62 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 25.210.664,95 Kč,
výnosy ve výši 58.313.676,01 Kč, náklady ve výši 47.739.310,55 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 12.375.345,46 Kč, daň z příjmu 1.800.980,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 10.574.365,46 Kč, při elektronickém podání
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daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob došlo ke snížení daňové povinnosti o
160,- Kč, tj. na 1.800.820,- Kč.
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2014 ve výši 27.793.848,42 Kč,
e) souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2014.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2014 se stavem k 31. 12. 2014,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2014 Města Jiříkova ve výši
10.574.365,46 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2014 a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2014 a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2014 ve výši
24.602.521,- Kč (č.p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2014 ve výši 4,2 %.
Usnesení č. 83/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.097.856,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015.
Usnesení č. 84/2015
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2015 v celkové výši 220.000,- Kč, a to 120.000,- Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II. nebo JPO III.
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2015.
Usnesení č. 85/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 1. splátku neinvestiční dotace na rok 2015 určenou
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 4.885.800,- 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.
Usnesení č. 86/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 1. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“ z EU prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Chomutov a
ZirkelsteinResort gGmbH ve výši 10.263,11 Euro, tj. 275.256,61 Kč, dotace se týká první
části vyúčtování projektu a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout.
Usnesení č. 87/2015
1. ZM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov,
IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč na obnovu barokní márnice u
kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na rok 2015 v částce
310.000,- Kč.
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2. ZM rozhodlo neposkytnout neinvestiční příspěvek na obnovu barokní márnice u kostela
sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnost Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129.
Důvodem je nespoluúčast Litoměřického biskupství na obnově barokní márnice.
Usnesení č. 88/2015
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 89/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 08. 04. 2015.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 04. 05. 2015.
Usnesení č. 90/2015
1. ZM bere na vědomí odstoupení z funkce určeného zastupitele pro pořízení nového
územního plánu města Jiříkov pana P. Wittgrubera z osobních důvodů.
2. ZM projednalo předložený návrh starosty města Jiříkov na schválení nového určeného
zastupitele pro pořízení nového územního plánu města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
3. ZM rozhodlo, aby se určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu města
Jiříkov stal pan Petr Dufek, Jiříkov.
Usnesení č. 91/2015
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.
Usnesení č. 92/2015
1. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zjistit podmínky pro zřízení transparentního
účtu na záchranu objektu č.p. 1 (Beseda).
2. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit statický posudek
objektu č.p. 1 (Beseda).
Ověřovatelé usnesení:
.……………………………..
pan Petr Dufek

……………………………..
pan Rudolf Mark

V Jiříkově dne 21. 05. 2015
Zapsala: paní Natálie Černá

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 5. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 12. května 2015 ve společenské
místnosti Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………….......
pan Dufek Petr

……………………….………..
pan Mark Rudolf

Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkova

Omluveni: pan Ondřej Pernica, Bc. Dagmar Farská
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1. Zahájení
Audio záznam nebyl doslovně přepisován.
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 5. 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. Vladimír Matička
hlasování = 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
člen: pan Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek a pan
Rudolf Mark, zapisovatelkou byla určena paní Natálie Černá.
Následně starosta města seznámil členy zastupitelstva a přítomné občany, že Rada města
Jiříkova dne 4. 5. 2015 předala panu Janu Dvořákovi „Osvědčení o zvolení členem
Zastupitelstva města Jiříkova“ podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Mandát člena Zastupitelstva
města Jiříkova vznikl na základě výsledku komunálních voleb 2014 za volební stranu
Občanská demokratická strana panu Janu Dvořákovi dnem 15. dubna 2015, což je následující
den po vzdáním se mandátu panem Martinem Hase za tutéž volební stranu. Pan starosta
požádal pana Dvořáka o složení slibu, který mu přečetl a pan Dvořák pronesením slova
„SLIBUJI“ a svým podpisem stvrdil slib. Poděkoval panu Dvořákovi a připomněl, že může
hlasovat tak, jako ostatní zastupitelé. Zároveň navrhl, aby bylo přijaté usnesení podle zákona
o obcích, kde v § 77, odst. 2 je na zastupitelstvu stanovit neuvolněnému členu zastupitelstva
den, od kterého mu náleží odměna.
V 16:05 hod. se dostavil pan Mgr. Michal Mrázek.

Následně hlasovali zastupitelé města o navrženém usnesení:
Usnesení č. 75/2015
ZM rozhodlo stanovit neuvolněnému členu panu Janu Dvořákovi, Jiříkov, podle § 77 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu ve
výši dle usnesení č. 71/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 31.
03. 2015 s platností od 13. 05. 2015 v daný den výplatního termínu zaměstnanců Města
Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
hlasování = 12, 0 proti, 1 se zdržel
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem 5. zasedání
zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 13, 0 proti, 0 se zdržel
Dále pan starosta zkonstatoval, že zápis včetně přijatých znění usnesení ze 4. zasedání ZM byl
zveřejněn na úřední desce, rovněž byl k nahlédnutí v sekretariátu MěÚ Jiříkova a na
webových stránkách města. (www. mestojirikov.cz)
Ke dni 12. 05. 2015 ze strany zastupitelů podle § 95 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů byla doručena jedna námitka.
O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva
obce.
Pan starosta zmínil, že si přehrál příspěvek pana Mgr. Matičky v bodě majetkové záležitosti,
kde pan Matička hovoří po 69. minutě o koupi hotelu (bývalá Beseda) a jeho zachování a
v žádném případě nesouhlasí s demolicí této budovy. Pan starosta podotkl, že nebylo navrženo
hlasování o návrhu na zřízení transparentního účtu. Není však problém návrh předat jako další
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bod zasedání nebo do následujícího zastupitelstva. Pan Matička záznam neslyšel, staví se ho
poslechnout k panu starostovi. Podle pana starosty nebyl legislativní proces porušen a
nepochybili jsme, návrh možná jen nebyl dostatečně prezentován.
Pan Mgr. Vladimír Matička se na zasedání při projednávání bodu 4. Majetkové záležitosti,
písm. e) odkup pozemků do vlastnictví Města Jiříkova, přihlásil s příspěvkem na možnost
zřídit transparentní účet na opravu Besedy, ale nebylo jeho osobou navrženo o daném návrhu
hlasovat. Vzhledem k tomu, že nebyla připomínka k legislativnímu postupu zastupitelstva
města, ale jen k rozpravě k projednávanému usnesení, navrhl pan starosta nepřijmout námitku
pana Mgr. Vladimíra Matičky k Zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
Starosta města přečetl text navrženého usnesení:
ZM rozhodlo nepřijmout námitku Mgr. Vladimíra Matičky, člena Zastupitelstva města
Jiříkova v bodě 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova, písm. e) odkup pozemků do
vlastnictví města Jiříkova. O navrženém usnesení následně hlasovali zastupitelé.
hlasování = 5 pro, 3 proti, 5 se zdrželo
Vzhledem k tomu, že pro přijetí nehlasovala nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
usnesení nebylo přijato.
Proto pan starosta přečetl text dalšího návrhu usnesení:
ZM rozhodlo přijmout námitku Mgr. Vladimíra Matičky, člena Zastupitelstva města Jiříkova
v bodě 4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova, písm. e) odkup pozemků do vlastnictví
města Jiříkova a upravit znění věty v rozpravě: „zastupitelem p. Matičkou (SPJaF) bylo
navrženo zřídit transparentní účet na opravu Besedy.“ Nový text k rozpravě 4. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 31. 03. 2015 zní:
4. majetkové záležitosti Města Jiříkova
e) odkup pozemků do vlastnictví Města Jiříkova
Na město byly doručeny dvě nabídky na prodej pozemků a nemovitostí do majetku města.
Jedna se týkala nabídky na prodej pozemku (bývalá školní zahrada) od manželů P. a druhá
nabídka byla na prodej pozemku s budovou restaurace Beseda. K těmto nabídkám byla ze
strany zastupitelů města a ze strany občanů vedena diskuze, kde byl dotaz na výši ceny možné
demolice, zhodnocení současného stavu objektu, který by se nemusel bourat, zastupitelem p.
Matičkou (SPJaF) bylo navrženo zřídit transparentní účet na opravu Besedy. O navrženém
usnesení následně hlasovali zastupitelé. hlasování = 3 pro, 7 proti, 3 se zdrželi
Vzhledem k tomu, že pro přijetí nehlasovala nadpoloviční většina členů zastupitelstva,
usnesení nebylo přijato.
Pan starosta zkonstatoval, že námitka pana Mgr. Matičky nebyla členy zastupitelstva přijata, a
tudíž se usnesení i zápis ze 4. zasedání považují za schválené.
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta v 16:25 hod. 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: 4. ZM – usn. č. 49/2015 – splněno, usn. č. 50/2015 – splněno, usn. č.
51/2015 – trvá (žádost o úplatný převod pozemků bude odeslána), usn. č. 52/2015 – trvá
(žádost o úplatný převod pozemku bude odeslána), usn. č. 53/2015 – splněno, usn. č. 54/2015
– splněno, usn. č. 55/2015 – splněno, usn. č. 56/2015 – bod 1,2 – splněno, bod 3 – trvá (dopis
byl odeslán, čeká se na odpověď), usn. č. 66/2015 – splněno, usn. č. 67/2015 – splněno, usn.
č. 74/2015 – splněno, 33. ZM – usn. 547/2014 – trvá (prodej nemovitostí byl ze strany SVS
a.s. pozastaven z důvodu, že se zatím nepodařilo ze strany SVS a.s. zabezpečit požadované
doklady k převodu zbytkové dešťové kanalizace do majetku města Jiříkova) – plnění tohoto
usnesení je součástí projednávání bodu č. 4 dnešního programu ZM
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Finanční záležitosti: 4. ZM – usn. č. 57/2015 – splněno, usn. č. 58/2015 – splněno, usn. č.
59/2015 – splněno, usn. č. 60/2015 – splněno, usn. č. 61/2015 – splněno, usn. č. 62/2015 –
splněno, usn. č. 63/2015 – splněno, usn. č. 64/2015 – splněno, usn. č. 65/2015 – splněno
Po kontrole usnesení pan starosta odpověděl na dotazy a připomínky zastupitelů a občanů,
vznesených na 4. ZM. Na dotaz pana starosty, zda má někdo připomínku k provedené
kontrole usnesení, vystoupili:
Pan Wittgruber - podal jsem pět jasných dotazů v písemné i elektronické podobě, očekávám
tedy pět přímých odpovědí - pan starosta – nelze konkrétně odpovědět, ještě neproběhlo
jednání s projektantem, písemně předáme odpovědi do 90 dnů od minulého zasedání
Pan Wittgruber - žádám jen, aby se řídilo dle vyhlášek, jsou to jednoduché otázky, také bych
se chtěl zúčastnit jednání s projektantem, poslal jsem na komoru prověření projektu – pan
starosta – ano, já očekávám, že se zúčastníš
p. Mgr. Matička – pan starosta podotkl, že se na muzeum města opomnělo, což považuji za
nerelevantní odůvodnění, někdo za to nese vinu - pan starosta – nebyla povinnost udělat
směrovky k muzeu a pokud si dobře pamatuji, pan Pokorák potřeboval podklady pro tiskové
materiály, nebyl jste schopen mu tyto materiály poskytnout a on si je musel sehnat od paní
Flégrové
Pan Mgr. Pokorák – nebyl jsem u vedení projektu, chtěl jsem informace o muzeu a nic se mi
nedostalo
p. Mgr. Matička – co se týče článku v novinách z roku 2011, odpověď mi přišla až po třech
měsících, což by řešilo to, proč jeden článek nevyšel, z jakého důvodu vyšel v roce 2014 text,
který mě byl zakázán v roce 2011? - pan starosta – s tímto dotazem se musíte obrátit na
tehdejšího redaktora Jiříkovských novin - pan Matička – já se obracím na Město Jiříkov, chtěl
bych navrhnout, aby se touto situací zabýval Kontrolní výbor – pan starosta – zformulujte
návrh usnesení
Pan Mgr. Matička navrhl přijmout usnesení, které přednesl:
ZM rozhodlo pověřit Kontrolní výbor přezkumem připomínky pana Mgr. Matičky ze dne
03. 12. 2014 ve věci „možného porušení pravidel vydávání Jiříkovských novin“ a následné
připomínky z 31. 03. 2015 v téže věci. O předneseném usnesení dal pan starosta hlasovat a
usnesení bylo přijato všemi zastupiteli.
Usnesení č. 76/2015
ZM rozhodlo pověřit Kontrolní výbor přezkumem připomínky pana Mgr. Matičky ze dne
03. 12. 2014 ve věci „možného porušení pravidel vydávání Jiříkovských novin“ a následné
připomínky z 31. 03. 2015 v téže věci.
hlasování = 13 pro
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 77/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 11 pro, 2 se zdrželi
3. Dotazy a připomínky občanů
Ředitel Domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov Mgr. Bc. J. Sembdner uvítal a
poděkoval k uskutečnění dnešního ZM v Domově „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov,
(dále jen „domov“). Poté seznámil s činností domova, a to: personálním obsazením,
historickým pohledem na domov, poskytovanými sociálními službami, financováním,
kvalitou poskytovaných služeb, a o tom, že budovu domova dostal v restituci řeholní řád
Redemptoristů. Upozornil přítomné, že domov má problém s vytápěním, který je v současné
době řešen i s majiteli
Pan Svoboda seznámil přítomné s pozváním své osoby na přestupkovou komisi a vyjádřil se
ke svému postoji k volbě pana Pokoráka v komunálních volbách v roce 2014, dále se vyjádřil
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k vystupování pana Pokoráka ve školní jídelně - pan starosta odpověděl, že občané města
rozhodují, kdo bude zvolen členem zastupitelstva města, město poskytuje finanční prostředky
na provoz školní jídelny a vedoucí je povinna zabezpečit provoz s využitím poskytnutých
finančních prostředků
Pan Havlůj se zeptal, co bude se zateplením základní školy? Mělo se začít nejpozději v dubnu,
lešení za cca. 107.000,- Kč s DPH firma odvezla, neboť jste zamítli prodloužit smlouvu o
nájmu lešení. Vznikla škoda na penězích? - pan starosta odpověděl, že lešení zůstalo na škole
a bylo využito k dodělání parapetů a okapů a částka 107.000,- Kč byla připočtena ke všem
nákladům firmě Elstav a je požadována po této firmě, vše bylo předáno právní cestou. Ve věci
zahájení prací jsme chtěli začít dříve, ale Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro
místní rozvoj se neshodli ohledně pokračování v rámci výběrového řízení. Po ujasnění jsme
vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele. Firma Rydval s.r.o. požadovala dodatek ke smlouvě,
a tím další peníze, ale to nebylo schváleno v radě města. S panem Novákem z firmy Rydval
jsme si vysvětlili vzniklou situaci a on ji uznal. Požadoval informaci, která firma dokončí
zateplení základní školy, což je firma Podmokelská Děčín, která má podle pana Nováka
vlastní lešení
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje pozemku
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo projednal před zastupiteli prodej
části pozemkové parcely č. 5994/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Jiříkov. Žadatelé koupili dům č.p.
736 v Liberecké ulici a při zaměření zjistili, že část přístavby závětří povolené v roce 1993
Komisí výstavby při MěÚ Jiříkov stojí na pozemkové parcele č. 5944/2. Geometrický plán
nechali vypracovat žadatelé. Jedná se o narovnání majetkových vztahů. Komunikace na p.p.č.
5944/2 je využívána jen pro pěší a je ukončena zahradou paní U. Prodejem části pozemku se
neomezí užívání cesty. K projednávanému bodu zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 78/2015
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 5994/2 (ostatní plocha) o výměře 4 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk dle GOP č. 1441-3/2015 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
b) prodej pozemků
a) Jedná se o prodej stavební parcely č. 1621 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2 se
zemědělskou stavbou bez č.p. v k.ú. Jiříkov. Na stavbu byl vypracován znalecký posudek, kde
výsledná cena stavby činí 92.996,- Kč. Cena pozemku je stanovena dle směrnice č. 4/2009 tj.
120,- Kč/m2 + náklady na ZP (2000,- Kč), celkem 10.520,- Kč. Celková cena prodávaných
nemovitostí činí 103.516,- Kč. Pozemek kolem stavby si žadatelé zatím jen s pozdějším
odkupem pronajmou.
Pan Mgr. Matička měl připomínku k budově, mohla by mít historický význam - pan starosta
– již jednou byla budova nabízena pro muzeum - pan Matička – budova ale nemůže být
muzeem, nevyhovovalo by to – pan starosta – máme koupenou bývalou knihovnu, bývalý
objekt Lustrů, čtyři objekty v ul. Londýnské a Štefánikova, budovu bývalého Vlakozu, nepadla
žádná připomínka ani požadavek při schvalování záměru, mohl jste se o tom zmínit dřív, teď
už to bylo zveřejněno na úřední desce bez námitek a připomínek - pan Matička – jen jsem
chtěl sdělit svůj názor - pan starosta – chcete nechat hlasovat o Vašem návrhu? – pan
Matička – ne
Následně zastupitelé hlasovali o usnesení č. 79/2015 v bodě „1., 2. a“, jako celku:
„1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
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a) st.p.č.1621 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2 jejíž součástí je zemědělská
stavba bez č.p. v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a M. B.,
Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 103.516,- Kč.“
hlasování = 10 pro, 2 proti, 1 se zdržel
Pan Wittgruber vznesl poznámku, že pan Dufek nevystoupil a neřekl „k projednávané věci
mám vztah“, proto zastupitelé hlasovali o tom, zda se bude opět hlasovat o usnesení pod
číslem 79/2015 bod „1., 2. a“, jako celku. Všech třináct zastupitelů hlasovalo pro nové
hlasování. Následně před novým hlasováním pan Dufek vystoupil s upozorněním, že
„k projednávané věci má vztah“.
b) Jedná se o prodej stavební parcely č. 2016 o výměře 140 m2 a pozemkové parcely č. 437/1
o výměře 2533 m2 vše v k.ú. Jiříkov. Rozestavěný dům na stavebním pozemku koupil pan
P. K. v dražbě. Na prodej pozemku byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a
zároveň nájemní smlouva do doby kolaudace stavby, která bude provedena do 1 roku od
podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě
byly splněny, kolaudační rozhodnutí rodinného domu s garáží bylo vydáno dne 25. 03. 2015.
Zastupiteli města bylo přijato toto usnesení:
Usnesení č. 79/2015
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) st.p.č.1621 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2 jejíž součástí je zemědělská
stavba bez č.p. v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a M. B.,
Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 103.516,- Kč.
hlasování = 10 pro, 2 proti, 1 se zdržel
b) st.p.č. 2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2533 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, panu
P.K., Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 201.760,- Kč.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
c) kupní smlouva o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná kanalizace – 1. část
Pan Sabo přednesl Návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná
kanalizace – 1. část“ a v souvislosti s převodem vybudované kanalizace a ČOV v Jiříkově
z majetku města Jiříkov do majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice, který
byl odsouhlasen v roce 2014 v Zastupitelstvu města, byl také podán návrh ze strany
Severočeské vodárenské společnosti, a.s. na prodej a převzetí stavby: „Jiříkov – zbytková
jednotná kanalizace – 1. část“. Tento prodej se však v Zastupitelstvu města Jiříkov
neprojednával, neboť jsme požadovali, aby byla doložena dokumentace skutečného stavu této
kanalizace včetně kamerových zkoušek stavu kanalizace. Tato zbytková kanalizace bude již
vedena pouze jako dešťová, nikoliv splašková z důvodu vybudování nové splaškové
kanalizace v rámci 1. etapy ČOV a kanalizace v Jiříkově. V průběhu měsíce duben 2015
předložila Severočeská vodárenská společnost, a.s. požadované dokumenty a požádala o
opětovné projednání návrhu kupní smlouvy v Zastupitelstvu města Jiříkov. Kupní cena byla
stanovena částkou ve výši 1.000,-- Kč. Předložený materiál byl projednán v Radě města dne
04. 05. 2015 a Rada města doporučuje Zastupitelstvu města výše uvedenou stavbu do majetku
odkoupit a převzít.
Pan Wittgruber vznesl dotaz, zda se jedná o kanalizaci, kde jsou překopy komunikace špatně
opravené - odpověděl pan Bc. Stredák – oprava komunikací bude hotova do příštího ZM
Zastupitelé přijali níže uvedené usnesení:
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Usnesení č. 80/2015
1. ZM projednalo předložený návrh kupní smlouvy o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková
jednotná kanalizace – 1. část“ a tento návrh kupní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov – zbytková jednotná
kanalizace – 1. část“ mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689,
415 50 Teplice a Městem Jiříkov za cenu ve výši 1.000,- Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat kupní smlouvu o prodeji stavby „Jiříkov –
zbytková jednotná kanalizace – 1. část“ uzavíranou mezi Severočeskou vodárenskou
společností, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a Městem Jiříkov za cenu ve výši 1.000,Kč.
hlasování = 11 pro, 2 se zdrželi
5. Usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru, paní Bc. Schovancová, přednesla usnesení z 5. zasedání
Finančního výboru a zastupitelé města přijali toto usnesení:
Usnesení č. 81/2015
ZM bere na vědomí usnesení 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 06. 05. 2015.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) účetní závěrka a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2014
Paní Bc. Schovancová přednesla významné dokumenty k účetní závěrce, a to schvalovanou
závěrku – rozbor hospodaření, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, inventarizační zprávu,
souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2014, vyúčtování sociálního fondu a fondu
rezerv k 31. 12. 2014 a návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2014. Zastupitelé
přijali následující usnesení:
Usnesení č. 82/2015
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2014, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2014,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2014, příjmy ve výši 64.071.256,67
Kč, výdaje ve výši 89.281.921,62 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 25.210.664,95 Kč,
výnosy ve výši 58.313.676,01 Kč, náklady ve výši 47.739.310,55 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 12.375.345,46 Kč, daň z příjmu 1.800.980,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 10.574.365,46 Kč, při elektronickém podání
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob došlo ke snížení daňové povinnosti o
160,- Kč, tj. na 1.800.820,- Kč.
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2014 ve výši 27.793.848,42 Kč,
e) souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2014.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2014 se stavem k 31. 12. 2014,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2014 Města Jiříkova ve výši
10.574.365,46 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2014 a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2014 a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2014 ve výši
24.602.521,- Kč (č.p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2014 ve výši 4,2 %.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
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b) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Po projednání návrhu přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti, přijali zastupitelé města
níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 83/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.097.856,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015.
hlasování = 13 pro
c) neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
Projednán byl návrh přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015,
přičemž bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 84/2015
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na
rok 2015 v celkové výši 220.000,- Kč, a to 120.000,- Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II. nebo JPO III.
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2015.
hlasování = 13 pro
d) dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Návrhem k projednání byla věc přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov na rok 2015, určenou poskytovatelům sociálních služeb, ke které přijali zastupitelé
toto usnesení:
Usnesení č. 85/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 1. splátku neinvestiční dotace na rok 2015 určenou
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 4.885.800,- 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
e) 1. část dotace na projekt „Oživení turismu v německo-českém pohraničí“
V tomto bodě bylo projednáno přijetí 1. části dotace na projekt „Oživení turismu v německočeském pohraničí“, a tak zastupitelé Města Jiříkova přijali následující usnesení:
Usnesení č. 86/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 1. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“ z EU prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Chomutov a
ZirkelsteinResort gGmbH ve výši 10.263,11 Euro, tj. 275.256,61 Kč, dotace se týká první
části vyúčtování projektu a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout.
hlasování = 13 pro
f) žádost o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jiříkov
Zastupitelé projednali žádost o poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti
Jiříkov mimo grantový program po doplnění žádosti a přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 87/2015
1. ZM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov,
IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,- Kč na obnovu barokní márnice u
kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na rok 2015 v částce
310.000,- Kč.
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2. ZM rozhodlo neposkytnout neinvestiční příspěvek na obnovu barokní márnice u kostela
sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnost Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov, IČ 49888129.
Důvodem je nespoluúčast Litoměřického biskupství na obnově barokní márnice.
hlasování = 10 pro, 1 proti, 2 se zdrželi
g) rozpočtové opatření č. 1/2015 Města Jiříkova
Paní Bc. Schovancová přednesla ZM návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 a zastupitel
města pan Mark vznesl dotaz, proč je letošní rok naplánováno jen 1.480.000,- Kč na veřejné
osvětlení ve Filipově - odpověděl pan Sabo – letos zaplatíme 30% a zbytek příští rok
Usnesení č. 88/2015
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro
7. Usnesení z 3. a 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé města Jiříkova projednali usnesení kontrolního výboru a přijali následující
usnesení:
Usnesení č. 89/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 08. 04. 2015.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 4. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 04. 05. 2015.
hlasování = 13 pro
8. Různé
a) ustanovení nového určeného zastupitele pro pořízení nového územního plánu města
Jiříkov
Zastupitelům byl předložen návrh o ustanovení nového určeného zastupitele pro pořízení
nového územního plánu města Jiříkova. Pan Mark vznesl připomínku, že pan Wittgruber
funkci neodmítá, ale odstupuje z funkce určeného zastupitele pro pořízení nového územního
plánu města Jiříkov. Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 90/2015
1. ZM bere na vědomí odstoupení z funkce určeného zastupitele pro pořízení nového
územního plánu města Jiříkov pana P. Wittgrubera z osobních důvodů.
2. ZM projednalo předložený návrh starosty města Jiříkov na schválení nového určeného
zastupitele pro pořízení nového územního plánu města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
3. ZM rozhodlo, aby se určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu města
Jiříkov stal pan Petr Dufek, Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
b) informace o činnosti rady města
Zastupitelům byly předloženy k projednání informace o činnosti rady města za období od
posledního zasedání zastupitelstva města, a tedy od 4. ZM ze dne 31. 03. 2015, viz informace
z 10., 11., 12., 13. a 14. RM a ti tak přijali následující usnesení:
Usnesení č. 91/2015
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.
hlasování = 13 pro
Dále pan Mgr. Matička v diskuzi zastupitelů navrhl přijmout usnesení ve věci:
Usnesení č. 92/2015
1. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zjistit podmínky pro zřízení transparentního
účtu na záchranu objektu č.p. 1 (Beseda).
2. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit statický posudek
objektu č.p. 1 (Beseda).
hlasování = 13 pro
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9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Wittgruber P.: (opsáno z písemného podkladu, dodaného panem Wittgruberem) „Když
jsem v roce 2009 přivedl na město pana Mágra s partnery a rozjeli jsme žádost na dotaci na
opravu Klubíčka a mnoho dalších aktivit za více než třicet milionů, nikdy bych nevěřil, jak se
zachovají někteří lidé. Jak dopadli členové letopisecké komise a další, kteří přispěli svými
materiály je známo. Ale že to není ojedinělý případ, ale je to asi tradice, se mi potvrdilo na
případu paní Račanské. Tato hodná 91 letá paní, čestná občanka města Jiříkova, se také
s radostí zapojila do práce na knihách a dalších materiálech. Přepisovala a prováděla
korektury, či překládala mnoho a mnoho materiálů. A to třeba obrázkovou knihu, velkou část
textové knihy, mnoho odborných textů k tabulím na stezkách, či spoustu jiného doprovodného
materiálu. Ano dělala to z lásky k městu a za to se jí dostalo odměny v podobě vánočního
balíčku a cca 2000 korun. Nevím, jestli to vidíte jako adekvátní odměnu, ale ten člověk, který
toto měl dle projektu dělat a také za to bral po 14 měsíců odměnu cca 9 a půl tisíce hrubého tj
asi 130 tisíc.
Proto tady veřejně žádám radu města, aby se konečně postavila k problému čelem, neboť je
v kompetenci rady, udělit finanční dar až do výše 20 tisíc. Myslím, že paní Račanská by si to
za tu práci zasloužila i s velikou kyticí a omluvou. Nesmím opomenout také případ pana
Edera, který také velmi usilovně pracoval na projektu jako člen letopisecké komise. Dělal to
pro město a odmítl převzít částku několika tisíc od soukromé osoby.“
- mohlo by se to opět stejně napravit
- ve druhém příspěvku se vrátím ke kanalizaci, která se provádí ve městě. Sepsal jsem a zaslal
dotazy na město. Pan Stredák mi vypracoval a zaslal odpověď, ale já bych řekl jednu
konkrétní otázku. Jsou dodržovány podmínky překopového povolení? Odpověď je, že ve
většině případů jsou podmínky překopového povolení porušována z důvodu, že v průběhu
prací dojde k dalším vstupům do komunikace z důvodu uložení vodovodního řadu a následně
i přípojek. Poté budou komunikace upraveny dle technických podmínek
- chci se zeptat pana Stredáka, oni dělají kanalizaci nanečisto? Kanalizaci znovu vybagrují
včetně trubek a znovu udělají? Nasypali tam materiál, ne dle překopového povolení a
nehutnili. A jak to zhutní, když je kanalizace 3 metry hluboko? Prosím předložit veškerou
dokumentaci, která k tomu je a prosím konkrétně, jak to bude opraveno, aby to bylo v souladu
s vydaným povolením
Pan Dvořák J. – zábrany proti sněhu na střeše základní školy jsou nevyhovující a je potřeba je
předělat - odpověděl pan Sabo – zábrany jsou dle nabídky, dělalo se na to výběrové řízení a
tam jsou sněhové zachytávače ve dvou řadách, ale asi jsou nevyhovující, proto jsme nechali
zpracovat nabídku na zachytávače z kulatiny. Náklady na pořízení sněhových zachytávačů
jsou cca. 200.000,- Kč, zatím jsme to neřešili, protože nevíme, jak to bude s finančními
prostředky, v případě, že budou, ať se to udělá, tzn. kovové zachytávače zůstanou a dají se
tam i dřevěné z kulatiny
Pan Mark R. – městský úřad by měl mít nový organizační řád, je nebo není? - odpověděl pan
starosta – nový organizační řád vydala rada města - pan Mark - myslím si, že jako zastupitelé
bychom ho měli mít k dispozici nebo s ním měli být seznámeni - pan starosta – dostanete ho
Pan Mgr. Matička V. – kdy budeme seznámeni s novým organizačním řádem, toto je druhé
zastupitelstvo a podle mých informací organizační řád platí – odpověděl pan starosta – na
stránkách města je jen organizační struktura a organizační řád dostanete v tištěné podobě
- hledal jsem aktuální jednací řád zastupitelstva města, ale našel jsem z roku 2010, respektive
z roku 2011, na stránkách města je jen starý – odpověděl pan starosta – jestli došlo
k pochybení, napravíme
- vrátil bych se k usnesení, o kterém jsem mluvil na začátku, ale nejprve bych nechal
proběhnout diskuzi ke zřízení transparentního účtu na záchranu bývalého objektu Beseda a
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následně požádal zastupitele hlasovat o usnesení ke zřízení tohoto účtu – odpověděla pí
Schovancová – zřízení účtu upravuje zákon, a proto na příští zastupitelstvo připravím
podklady
Pan Mgr. Bc. Šamša V. – musíme se dohodnout, zda oprava nebo ne a ne zřídit transparentní
účet a nevědět, co tam budeme mít, a proto nejprve zpracovat celou koncepci a následně zřídit
účet
Pan starosta – nejdříve zajistit stanovisko statika, zda se může objekt rekonstruovat a mezitím
zjistit pravidla pro zřízení účtu, s kterými se může seznámit finanční výbor, a proto by se
mělo přijmout další usnesení
Pan Mgr. Matička V. - navrhl přijmout usnesení o zajištění statického posudku a současně
navrhl zřídit komisi, která se bude zabývat dalším využitím objektu bývalé Besedy
Pan starosta – navrhl zajistit statický posudek a podklady pro zřízení účtu a na základě toho
příště na zastupitelstvu města ustanovit komisi
Pan Mgr. Matička V. – jako předseda návrhové komise zpracoval a navrhl přijmout usnesení,
které přečetl:
„1. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - zjistit podmínky pro zřízení transparentního
účtu na záchranu objektu č.p. 1 (Beseda).
2. ZM ukládá: vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí – zajistit statický posudek
objektu č.p. 1 (Beseda).“
Následně dal starosta města hlasovat o návrhu usnesení předsedy návrhové komise jako o
usnesení č. 92/2015. Všichni členové zastupitelstva hlasovali pro přijetí usnesení.
p. Wittgruber P. – navrhl obnovit fotografie členů zastupitelstva na webových stránkách
města a připravit na příští zasedání fotografa – odpověděl pan starosta – fotografa
zabezpečíme
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 5. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:45 hodin.
V Jiříkově dne 21. 05. 2015
Zapsala: Natálie Černá
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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