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
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 30. září 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. Vydání Územního plánu Města Jiříkov
4. Dotazy a připomínky občanů
5. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
b) záměr prodeje nemovitostí
c) záměr prodeje nemovitosti a odkup nemovitostí
d) prodej pozemku
e) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES 1668/2015 o prodeji stavby
„Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“
6. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2015, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí
7. Usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2017 - 2018
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2015 a mezitímní účetní
závěrka za 1. pololetí 2015
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
d) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
e) přijetí 2. části dotace na projekt „Oživení turismu v německo-českém
pohraničí“
f) přijetí 2. části dotace ze státního rozpočtu na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“
g) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, poskytování peněžních
darů a zápůjček z rozpočtu města
h) přijetí úvěru na zajištění stavebních prací na akci „Zahrada krále Jiříka“
i) zrušení odepsané pohledávky
j) poskytnutí dotace TJ SPARTAK Jiříkov
k) rozpočtové opatření č. 8/2015 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
9. Usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10. Různé
a) prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Jiříkova do 31. 12. 2016
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
c) informace o činnosti rady města
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12. Závěr
=================================================================

Usnesení č. 110/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 111/2015
1. ZM projednalo předkládací zprávu, vyhodnocení výsledků projednání návrhu podle § 51 a
§ 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, Územní plán Jiříkov ze září 2015 a návrh Opatření obecné povahy
č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 – Územní plán Jiříkov a tyto předložené materiály bere na
vědomí.
2. ZM ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán
Jiříkov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
3. ZM vydává jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Územní plán Jiříkov formou opatření obecné povahy č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 112/2015
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova, a to části pozemkové parcely č. 6494/1 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 113/2015
1. ZM projednalo záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 jejíž součástí je stavba rodinného
domu č.p. 503 v části obce Starý Jiříkov a části p.p.č. 287 (zahrada) o výměře cca 100 m2
vše v katastrálním území Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč. Na prodej nemovitostí
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou odstranění stavby rodinného
domu do 1 roku od podpisu smlouvy.
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 668 m2, části p.p.č. 5551 (ostatní
plocha) o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 (zahrada) o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2
(zahrada) o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025/2 (ostatní plocha) o výměře 18 m2 vše
v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1061-14/2008 za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 114/2015
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č.1060 (trvalý travní porost) o výměře 493 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu dle směrnice č.
4/2009, tj.120,- Kč/m2 + náklady.
3. ZM projednalo odkup nemovitostí ve vlastnictví pana J. K., Jiříkov.
4. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to část p.p.č.1071/3 (trvalý travní porost) o výměře
97 m2 dle GOP č.1332-74/2012 a p.p.č. 6625 (ostatní plocha) o výměře 364 m2 vše v k.ú.
Jiříkov od pana J. K., Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 59.160,- Kč.
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Usnesení č. 115/2015
1. ZM projednalo prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5257 (trvalý
travní porost) o výměře 746 m2 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk dle GOP č.238-40/2015, paní Z. J., Jiříkov, za cenu dle směrnice č.
4/2009 + náklady, tj. celkem 93.620,- Kč.
Usnesení č. 116/2015
1. ZM projednalo předložený návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES
1668/2015 o prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“ a
tento návrh dodatku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES 1668/2015 o
prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“ mezi Městem
Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, PSČ 415 50
Teplice, jehož předmětem je, že daň z nabytí nemovitostí hradí a daňové přiznání podává
strana kupující - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES
1668/2015 o prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“ mezi
Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
PSČ 415 50 Teplice, jehož předmětem je, že daň z nabytí nemovitostí hradí a daňové přiznání
podává strana kupující - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Usnesení č. 117/2015
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2015, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí a rozhodlo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2015, o
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Usnesení č. 118/2015
ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 21. 09. 2015.
Usnesení č. 119/2015
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2017 - 2018. Rok 2017:
příjmy ve výši 64.500.000,- Kč, výdaje ve výši 132.428.000,- Kč, závazky ve výši
3.452.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.262.000,- Kč. Rok 2018: příjmy ve výši 66.640.000,Kč, výdaje ve výši 127.355.000,- Kč, závazky ve výši 3.452.000,- Kč, pohledávky ve výši
3.262.000,- Kč. ZM tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2017 - 2018
schvaluje.
Usnesení č. 120/2015
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2015:
a) příjmy ve výši 32.716.411,48 Kč, výdaje ve výši 29.686.937,33 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 3.029.474,15 Kč,
b) výnosy ve výši 30.166.529,42 Kč, náklady ve výši 22.838.728,58 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 7.327.800,84 Kč.
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2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2015, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
6/2015 schválit.
Usnesení č. 121/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.640.163,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2015 do 30. 06. 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. 122/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 2. splátku neinvestiční dotace na rok 2015 určenou
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 3.257.200,- 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. 123/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 2. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“ z EU prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Chomutov a
ZirkelsteinResort gGmbH ve výši 90.862,23 Euro, tj. 2.440.559,50 Kč, dotace se týká druhé
části vyúčtování projektu a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout.
Usnesení č. 124/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 2. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“ ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ve výši 5.344,83 Euro, tj. 144. 550,93 Kč a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout.
Usnesení č. 125/2015
1. ZM projednalo stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních
samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
2. ZM v souladu se stanoviskem Ministerstva financí rozhodlo zrušit poskytování grantů z
rozpočtu Města Jiříkova formou grantových programů, tzn. nevyhlašovat program pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí, a zároveň rozhodlo zvolit
individuální poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní
dary bez stanovení účelu a zápůjčky poskytovat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Usnesení č. 126/2015
1. ZM bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru č. 11690/15/LCD, uzavírané mezi Městem
Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ:
45244782, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 5.981.451,- Kč na zajištění stavebních prací
na projekt „Zahrada krále Jiříka“.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 5.981.451,- Kč od České spořitelny, a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění stavebních prací na projekt
„Zahrada krále Jiříka“ s dobou splatnosti do roku 2022, s pevnou úrokovou sazbou ve výši
0,61 % ročně a měsíčními splátkami ve výši 80.000,- Kč.
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b) schválit Smlouvu o úvěru č. 11690/15/LCD, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění
stavebních prací na projekt „Zahrada krále Jiříka“.
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 11690/15/LCD mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou,
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění stavebních
prací na projekt „Zahrada krále Jiříka“.
d) uložit: starostovi města – podepsat Smlouvu o úvěru č. 11690/15/LCD.
Usnesení č. 127/2015
ZM bere na vědomí návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu a
rozhodlo zrušit odepsanou pohledávku vedenou na podrozvahovém účtu ve výši
92.615,29 Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 128/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí opětovnou žádost TJ Spartak Jiříkov, občanské
sdružení, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na poskytnutí dotace v rámci Grantového programu
Města Jiříkova na rok 2015 a rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov na rok
2015 ve výši 50.000,- Kč s tímto použitím:
- na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže, startovné, cestovní náklady, náklady na
rozhodčí, sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky).
2. ZM bere na vědomí dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2015
uzavíraný mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, občanské sdružení, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupeným předsedou panem Michalem Majákem, tento dodatek rozhodlo
uzavřít a zároveň ukládá místostarostovi města tento dodatek podepsat.
Usnesení č. 129/2015
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 8/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 130/2015
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 09. 09. 2015.
Usnesení č. 131/2015
1. ZM projednalo prodloužení Plánu odpadového hospodářství Města Jiříkova do 31. 12.
2016.
2. ZM rozhodlo prodloužit Plán odpadového hospodářství Města Jiříkova do 31. 12. 2016.
Usnesení č. 132/2015
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od Ustavujícího zasedání konaného dne 04. 11. 2014 do 30. 06. 2015.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní N. S., Jiříkov 2.000,- Kč
pan J. H., Jiříkov 2.400,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov 2.400,- Kč
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pan K. Z., Jiříkov
2.000,- Kč
pan J. V., Jiříkov
2.000,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 133/2015
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.

Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
pan Jan Dvořák

……………………………..
pan Mgr. Josef Pokorák

V Jiříkově dne 07. 10. 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
ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 30. září 2015
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
pan Dvořák Jan

……………………….…….
pan Mgr. Pokorák Josef

Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluvena: paní Bc. Farská Dagmar
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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 7. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 14 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Miroslav Horák
hlasování = 14 pro
člen: pan Petr Dufek
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Ondřej Pernica
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Jan Dvořák a pan Mgr.
Josef Pokorák, zapisovatelkou byla určena paní Natálie Černá.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 7. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 14 pro
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
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: 6. ZM: usn. č. 94/2015 - splněno, usn. č. 95/2015 - splněno, usn. č.
96/2015 - splněno, usn. č. 103/2015 - splněno, usn. č. 104/2015 – trvá (zatím nebyla
uzavřena smlouva s SvS a.s., Teplice, o poskytnutí příspěvku na realizaci vodovodu
v Jiříkově), usn. č. 107/2015 - splněno
Finanční záležitosti: 6. ZM: usn. č. 98/2015 – splněno, usn. č. 99/2015 – splněno, usn. č.
100/2015 – splněno, usn. č. 101/2015 – splněno, usn. č. 102/2015 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 110/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
3. Vydání Územního plánu Města Jiříkov
Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového Územního plánu usnesením č. 115/2007 –
bod 2 ze dne 28. 08. 2007. Po zpracování průzkumů a rozborů vypracoval pořizovatel
v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále
jen stavební zákon), návrh zadání územního plánu, který byl schválen ZM usnesením č.
470/2010 – bod. 2 ze dne 25. 05. 2010. V rámci zpracování návrhu konceptu byly dne
31. 08. 2010 na ZM projednávány úpravy požadovaných změn. Dále v roce 2012 došlo
k projednání konceptu územního plánu města Jiříkov a byly vypracovány pokyny pro
zpracování návrhu územního plánu města Jiříkov. V březnu 2014 došlo k doručení návrhu
Územního plánu Jiříkov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území všem dotčeným
orgánům k vyjádření. Po odstranění všech nedostatků v rámci návrhu Územního plánu Jiříkov
bylo 29. 06. 2015 provedeno veřejné projednání návrhu Územního plánu Jiříkov a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V červenci 2015 došlo k doručení návrhu
vypořádání připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Jiříkov všem dotčeným
orgánům a došlo k vyhodnocení projednávání návrhu podle § 50 a § 52 stavebního zákona.
Na základě ukončení všech těchto činností lze projednat v ZM vydání Územního plánu
formou opatření obecné povahy. Zastupitelstvo projednalo Územní plán a přijalo následující
usnesení:
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Usnesení č. 111/2015
1. ZM projednalo předkládací zprávu, vyhodnocení výsledků projednání návrhu podle § 51 a
§ 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, Územní plán Jiříkov ze září 2015 a návrh Opatření obecné povahy
č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 – Územní plán Jiříkov a tyto předložené materiály bere na
vědomí.
2. ZM ověřilo ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán
Jiříkov není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu.
3. ZM vydává jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Územní plán Jiříkov formou opatření obecné povahy č.j.: Výst.: JirikovD/3115/2015 dle
předloženého návrhu.
hlasování = 14 pro
4. Dotazy a připomínky občanů
- Paní Pancová poděkovala redakční radě Jiříkovských novin za zveřejnění příspěvku ohledně
klimatizovaných autobusů a zároveň požádala zastupitelstvo a občany o dostání se informace
dětem a náctiletým, aby v létě neotevírali okna v autobusu, jinak klimatizace přestává
fungovat.
- Pan Havlůj – kolik stál územní plán za 8 let? – Pan starosta – nevíme teď přesnou částku,
sdělíme Vám dle zákona písemně. – Pan Havlůj – firma Eurovia a kanalizace, schválila se
smlouva, vodovod staví jiná firma než Eurovia, chtěl bych vidět tlakové zkoušky. – Pan Sabo
– tlakové zkoušky se samozřejmě dělat musí a my je budeme vyžadovat v rámci převzetí
stavby. – Pan Bc. Stredák – tlakové zkoušky se dělaly v komunikaci Filipovská, pan Borgula
je zajišťoval a firma Sčvk si to potom přebírá od zhotovitele. – Pan Sabo – nejednalo se o
výběrové řízení, ale o zakázku malého rozsahu a byl to požadavek firmy SVS, a.s. a firma
Eurovia má své subdodavatele a je možné, že část práce dělá subdodavatel, což je věc firmy
Eurovia a ta nám musí doložit veškeré doklady a dokumentace a zodpovídají za to.
5. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo projednal se zastupiteli města
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkov dle podané žádosti. Jedná
se o prodej části pozemkové parcely č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova o celkové výměře cca
120 m2. Pozemek navazuje na již zřízenou zahradu žadatelů směrem ke státní hranici. Mezi
státní hranicí a nově vzniklou hranicí pozemku by byl ponechán pruh o šíři cca 3,20 m.
Pozemková parcela č. 6494/1 sloužila v minulosti jako přístupová cesta do kostela, ale po
vybudování nové komunikace se tato cesta již nepoužívá. Na pozemku se nachází rozptýlená
zeleň. Komise výstavby a životního prostředí prodej doporučuje. Finanční výbor prodej také
doporučuje, rada města však nedoporučuje. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 112/2015
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova, a to části pozemkové parcely č. 6494/1 (ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 11 pro, 2 proti, 1 se zdržel
b) záměr prodeje nemovitostí
a) Jedná se o prodej stavební parcely č. 573, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 503
a pozemkové parcely č. 287. Žadatelé podali žádost o přenechání nemovitosti za cenu, za
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kterou Město Jiříkov tuto nemovitost získalo, tj. 1.000,- Kč. Dům by na vlastní náklady
zbourali a na pozemku mají záměr vybudovat nový jednopodlažní bezbariérový dům pro
trvalé bydlení. Při prodeji se musí oddělit část p.p.č. 287, na které je postavena autobusová
zastávka. Komise výstavby a životního prostředí prodej doporučuje s podmínkou, že do půl
roku od podpisu smlouvy bude dům zbourán. Finanční výbor doporučuje prodej, ale pouze za
podmínek uzavření budoucí kupní smlouvy s podmínkou demolice a úklidu do jednoho roku
po uzavření smlouvy. Rada města doporučuje zveřejnit záměr prodeje.
b) Jedná se o prodej pozemkové parcely č. 231 o výměře 107 m2, která se nachází v ulici
Kutnohorská. Komise výstavby a životního prostředí prodej nedoporučuje. Finanční výbor
prodej doporučuje, ale pouze za podmínky prodeje pozemku do podílového vlastnictví. RM
doporučuje zveřejnit záměr prodeje.
c) Vlastník domu ve Svobodově ulici podal žádost na odkoupení pozemků pod stavbou
rodinného domu a okolních pozemků. Na prodej pozemků byl již vypracován geometrický
plán, který nebyl realizován. Žadatelé již žádají o koupi pozemků opakovaně. V současné
době jsou pozemky pouze v pronájmu. Komise výstavby a životního prostředí prodej
doporučuje. Finanční výbor prodej doporučuje.
Proběhla krátká diskuze:
- Pan Wittgruber – jedná se o městský pozemek, mělo by se to u autobusového zálivu
prověřit, aby kolidovalo se zákony. Mohlo by se zřídit věcné břemeno. – Pan Sabo – budou se
prodávat oba pozemky, z jednoho by se oddělila část pro autobusový záliv. – Pan Wittgruber –
dal bych jen věcné břemeno. – Pan Sabo – věcné břemeno bych nedělal, ale raději bych
pozemky oddělil. – Pan Wittgruber – pozemek bokem je města, musíme ho dát dle naší
směrnice. – Pan Sabo – udělá se nejprve záměr, na základě záměru potom prodej a udělá se
smlouva o budoucí kupní smlouvě. Bude povinen do roka ruinu zbourat a následně domek
postavit, což by pravděpodobně kolidovalo, proto jsme přemýšleli, že se mu časový prostor dá
delší, tudíž bychom to řešili úplně jinak. – Pan starosta – zatím děláme záměr prodeje pro
budoucí kupní smlouvu, až by byl konkrétní prodej, tak by se už mohlo vědět, zda do té doby
bude záliv nebo ne. – Pan Bc. Jurajda, DiS. – co mu prodat pouze stavební parcelu a parcelu,
na které stojí zastávka do toho zatím nezatahovat a kdyby záliv nedopadl, rozdělí se a může se
mu odprodat jen část. - Pan Wittgruber – to by ale už nešlo dle směrnice, jinak by to koupil
v podstatě za hubičku. – Pan Sabo – nechal bych to tak, jak to tu navrhujeme, oddělil bych
autobusový záliv a prodal odděleně.
Po diskuzi přijalo Zastupitelstvo města usnesení:
Usnesení č. 113/2015
1. ZM projednalo záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 jejíž součástí je stavba rodinného
domu č.p. 503 v části obce Starý Jiříkov a části p.p.č. 287 (zahrada) o výměře cca 100 m2
vše v katastrálním území Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč. Na prodej nemovitostí
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou odstranění stavby rodinného
domu do 1 roku od podpisu smlouvy.
hlasování = 14 pro
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 668 m2, části p.p.č. 5551 (ostatní
plocha) o výměře 262 m2, části p.p.č. 53/1 (zahrada) o výměře 113 m2, části p.p.č. 53/2
(zahrada) o výměře 17 m2 a části p.p.č. 6025/2 (ostatní plocha) o výměře 18 m2 vše
v katastrálním území Jiříkov dle GOP č.1061-14/2008 za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
- Usn. č. 113/2015 navržené jako bod 2 písmeno b: „ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje
nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 231 (zahrada) o výměře 107 m2 v k.ú.
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Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady“, nebylo přijato
z důvodu, že zastupitelé hlasovali: 5 pro, 8 proti, 1 se zdržel.
c) záměr prodeje nemovitosti a odkup nemovitostí
Pan Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města
Jiříkova a odkup nemovitostí ve vlastnictví pana J. K. Jedná se o prodej pozemkové parcely č.
1060 (trvalý travní porost) o výměře 493 m2 v katastrálním území Jiříkov. Pozemek se
nachází v Dolním Jiříkově naproti domu pana J. K. Pan K. má o tento pozemek zájem a již
v roce 2001 byla sepsána Dohoda mezi Městem Jiříkov a panem J. K. starším, kdy Město
Jiříkov slíbilo panu K. směnu tohoto pozemku za pozemky, na kterých je v současné době
postavena ČOV a přístupová cesta, bez jakého dalšího finančního vyrovnání s tím, že veškeré
náklady ponese Město Jiříkov. Město Jiříkov má zájem od pana J. K. odkoupit část
pozemkové parcely č. 1071/3 (nově vzniklá p.p.č. 1071/5) o výměře 97 m2, na které se
nachází Švédský sloup a pozemkovou parcelu č. 6625 o výměře 364 m2, na které se nachází
cesta k ČOV Jiříkov. Cena prodávaných pozemků je totožná s cenou kupovaných pozemků.
Odkupem a prodejem pozemků dojde k narovnání vlastnických vztahů k nemovitostem kolem
ČOV a pod Švédským sloupem. Zastupitelstvo přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 114/2015
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č.1060 (trvalý travní porost) o výměře 493 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu dle směrnice č.
4/2009, tj.120,- Kč/m2 + náklady.
3. ZM projednalo odkup nemovitostí ve vlastnictví pana J. K., Jiříkov.
4. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to část p.p.č.1071/3 (trvalý travní porost) o výměře
97 m2 dle GOP č.1332-74/2012 a p.p.č. 6625 (ostatní plocha) o výměře 364 m2 vše v k.ú.
Jiříkov od pana J. K., Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 59.160,- Kč.
hlasování = 14 pro
d) prodej pozemku
Pan Sabo přednesl zastupitelům k projednání prodej části pozemkové parcely č. 5257 (trvalý
travní porost) o výměře 746 m2 v katastrálním území Filipov u Jiříkova dle GOP za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. Pozemek byl oddělen o část,
která zasahovala do komunikace. Žadatelka podala žádost na koupi pozemku z důvodu
rozšíření zahrady. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 115/2015
1. ZM projednalo prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5257 (trvalý
travní porost) o výměře 746 m2 v katastrálním území Filipov u Jiříkova, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk dle GOP č.238-40/2015, paní Z. J., Jiříkov, za cenu dle směrnice č.
4/2009 + náklady, tj. celkem 93.620,- Kč.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
e) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES 1668/2015 o prodeji stavby „Jiříkov –
ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“
Pan Sabo přednesl zastupitelům návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES
1668/2015 o prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“.
Zastupitelstvo města Jiříkov dne 30. 09. 2014 rozhodlo o prodeji pozemků a dalších
nemovitostí v rámci dokončené stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC
025 009“. V rámci čl. IV, odst. 6 mělo město uhradit náklady daně z převodu nemovitostí
(4%) z částky 33.347.355,- Kč, což by činilo částku ve výši 1.333.894,20 Kč. Po jednání
s SVS, a.s. bylo dohodnuto, že tuto částku uhradí kupující, nikoliv prodávající. Na základě
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této dohody byl ze strany SVS, a.s. zaslán dodatek ke kupní smlouvě č. CES 1668/2015, kde
se mění čl. IV., odst. 6, který zní, že daň z nabytí nemovitostí hradí a daňové přiznání podává
strana kupující - Severočeská vodárenská společnost, a.s. Zastupitelé přijali následující
usnesení:
Usnesení č. 116/2015
1. ZM projednalo předložený návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES
1668/2015 o prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“ a
tento návrh dodatku bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES 1668/2015 o
prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“ mezi Městem
Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, PSČ 415 50
Teplice, jehož předmětem je, že daň z nabytí nemovitostí hradí a daňové přiznání podává
strana kupující - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat dodatek č. 1 ke kupní smlouvě vedené pod č. CES
1668/2015 o prodeji stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba) DC 025 009“ mezi
Městem Jiříkov a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689,
PSČ 415 50 Teplice, jehož předmětem je, že daň z nabytí nemovitostí hradí a daňové přiznání
podává strana kupující - Severočeská vodárenská společnost, a.s.
hlasování = 14 pro
6. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2015, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí
Vedoucí ekonomického odboru paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města návrh
Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov. Finanční výbor projednal dne 21. 09. 2015 dva
návrhy vyhlášek, kde jedna je jen technická úprava stávající vyhlášky tak, aby odpovídala
zákonu a druhá je také technická úprava stávající vyhlášky, ale doplněná o místní
koeficient 2. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města ponechat stávající stav a přijmout
jen technickou úpravu vyhlášky, tedy bez stanovení místního koeficientu. Rada města
projednala dne 07. 09. 2015 dva návrhy vyhlášek, kde jedna je jen technická úprava stávající
vyhlášky tak, aby odpovídala zákonu a druhá je také technická úprava stávající vyhlášky, ale
doplněná o místní koeficient 2. RM doporučila ZM ponechat stávající stav a přijmout jen
technickou úpravu vyhlášky. Touto vyhláškou se výše daně z nemovitosti nemění, zůstává na
stejné výši již od roku 1997. Tzn. příjem pro město cca 1.200.000,- Kč (předpis finančního
úřadu), v případě, že bude daň vybrána v plné výši. Zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 117/2015
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2015, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí a rozhodlo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. b) zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2015, o
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
hlasování = 14 pro
7. Usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města usnesení ze 7. zasedání Finančního
výboru ze dne 21. 09. 2015 a zastupitelé přijali toto usnesení:
Usnesení č. 118/2015
ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 21. 09. 2015.
hlasování = 12 pro, 2 proti
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2017 – 2018
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Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům Rozpočtový výhled na roky 2017 – 2018 a
proběhla krátká diskuze.
Pan Havlůj – nelíbí se mi to, proč děláte výhled se ztrátami? – Pí Bc. Schovancová – napíší se
všechny plánované akce, výhled slouží především k zachování kontinuity mezi jednotlivými
rozpočty a zastupitelstvy. Výhled slouží především k informovanosti zastupitelů, co je ve městě
rozpracováno a poté se z výhledu vybírají jednotlivé akce, není to tak, že se uskuteční
všechny, které jsou naplánovány, uskuteční se prioritní akce.
Pan Mark – zahrnuje to i tzv. šuplíkové projekty? – Paní Bc. Schovancová – ano.
Pan Kolompár – aby v šuplíkách neskončily věci na 10-20 let jako s projektem na školu a je
poté vyhozena spousta peněz. – Pan Mgr. Bc. Šamša – bez projektu nelze žádat o dotaci, to je
ta smůla, ale chtějí nejprve projekt a buď to vyjde, nebo ne. – Pan Ing. Hase – po vyhlášení
dotačního programu jsou tak krátké termíny, že nikdo do té doby projekt neudělá. – Pan
starosta – o projektech nerozhoduji já, ale zastupitelstvo. – Pan Wittgruber – ohledně školy –
část projektu se použila, termíny na dotacích jsou krátké, proto to musí být připraveno
v šuplíku a nevíme, na co stát vypíše dotace. – Pan Havlůj – když se zateplovala škola, udělal
se nový projekt, nevycházelo se ze starého a dělal se úplně nový. – Pan Sabo – dělala se
zadávací dokumentace, kterou musí mít každá veřejná zakázka, stavba se povolila jako celek
a zadávací dokumentace je v souladu s povolením.
Po této diskuzi přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 119/2015
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2017 - 2018. Rok 2017:
příjmy ve výši 64.500.000,- Kč, výdaje ve výši 132.428.000,- Kč, závazky ve výši
3.452.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.262.000,- Kč. Rok 2018: příjmy ve výši 66.640.000,Kč, výdaje ve výši 127.355.000,- Kč, závazky ve výši 3.452.000,- Kč, pohledávky ve výši
3.262.000,- Kč. ZM tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2017 - 2018
schvaluje.
hlasování = 13 pro, 1 proti
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2015 a mezitímní účetní závěrka za 1.
pololetí 2015
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům rozbor hospodaření, mezitímní účetní uzávěrku
za 1. pololetí 2015 – výkazy Rozvaha, Výkaz zisku ztráty, Příloha a zastupitelé tak přijali
následující usnesení:
Usnesení č. 120/2015
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2015:
a) příjmy ve výši 32.716.411,48 Kč, výdaje ve výši 29.686.937,33 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 3.029.474,15 Kč,
b) výnosy ve výši 30.166.529,42 Kč, náklady ve výši 22.838.728,58 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 7.327.800,84 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2015, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
6/2015 schválit.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti a ti tak přijali toto usnesení:
Usnesení č. 121/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.640.163,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2015 do 30. 06. 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 = 14 pro
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d) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům k projednání přijetí dotace pro Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2015 určenou poskytovatelům sociálních služeb.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 122/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 2. splátku neinvestiční dotace na rok 2015 určenou
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 3.257.200,- 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 = 14 pro
e) přijetí 2. části dotace na projekt „Oživení turismu v německo-českém pohraničí“
Paní Bc. Schovancová navrhla k projednání přijetí 2. části dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí.“ Zastupitelstvo města projednalo a přijalo usnesení:
Usnesení č. 123/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 2. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“ z EU prostřednictvím Centra pro regionální rozvoj Chomutov a
ZirkelsteinResort gGmbH ve výši 90.862,23 Euro, tj. 2.440.559,50 Kč, dotace se týká druhé
části vyúčtování projektu a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout.
hlasování = 14 pro
f) přijetí 2. části dotace ze státního rozpočtu na projekt „Oživení turismu v německo-českém
pohraničí“
Paní Bc. Schovancová navrhla zastupitelstvu projednat přijetí 2. části dotace ze státního
rozpočtu na projekt „Oživení turismu v německo-českém pohraničí.“ Zastupitelé města bod
projednali a přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 124/2015
ZM bere na vědomí poskytnutou 2. část neinvestiční dotace na projekt „Oživení turismu
v německo-českém pohraničí“ ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ve výši 5.344,83 Euro, tj. 144. 550,93 Kč a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout.
hlasování = 14 pro
g) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, poskytování peněžních darů a
zápůjček z rozpočtu města
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města v souladu s novelou zákona č. 250/2015 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, poskytování peněžních darů a zápůjček
z rozpočtu města v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K tomuto bodu
proběhla následující diskuze:
- Pan Mark – min. 60. 000,- Kč jde do zastupitelstva, což trochu nekombinuje, že někdo udělá
např. 6x 10.000,- Kč a rozhodne o tom rada. – Pan starosta – potom se to sčítá. – Paní Bc.
Schovancová – jde o to, zda je to na jednu akci nebo na více akcí. Když je to na stejnou věc,
tak se to sčítá a potom to jde do ZM. Nesčítá se, pokud jde na jednotlivé akce, je to podle
účelu.
- Pan Mgr. Matička – mohlo by dojít k tomu, že by některé organizace mohly být
znevýhodňované. – Pan starosta – Vy asi máte obavu z toho, že by RM rozhodovala tzv. o Vás
bez Vás? V rámci došlých žádostí to nejprve prochází finančním výborem a FV bude
doporučovat nějakou částku RM.
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- Pan Pernica – když byl grantový program, byla daná částka, která se rozdělila mezi všechny.
Teď bude částka z rozpočtu, která se bude rozdělovat postupně, tudíž budeme raději dávat
méně, aby zbylo, takže ten, který zažádá nejpozději, má naději, že dostane největší část,
protože my nebudeme vědět, co vše jde vyčerpat. – Pan starosta – nikde není dáno, že se
peníze musí vyčerpat, ale dají se například přesunout na další rok. – Paní Bc. Schovancová –
částku lze měnit, zvýšit i snížit.
- Pan Mgr. Bc. Šamša – stále se žádá o téměř stejné účely, stejné částky, tak to bude přibližně
pořád stejné.
- Pan Mark – bude na to nějaká směrnice? – Pan starosta – budou na to pravidla, projdou
ZM.
Po diskuzi zastupitelé hlasovali a přijali usnesení:
Usnesení č. 125/2015
1. ZM projednalo stanovisko Ministerstva financí k některým dotazům územních
samosprávných celků k novele zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.
2. ZM v souladu se stanoviskem Ministerstva financí rozhodlo zrušit poskytování grantů z
rozpočtu Města Jiříkova formou grantových programů, tzn. nevyhlašovat program pro
poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí, a zároveň rozhodlo zvolit
individuální poskytování dotací a návratných finančních výpomocí dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, peněžní
dary bez stanovení účelu a zápůjčky poskytovat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
h) přijetí úvěru na zajištění stavebních prací na akci „Zahrada krále Jiříka“
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo projednal se zastupiteli města přijetí
úvěru na zajištění stavebních prací na akci „Zahrada krále Jiříka“. Město Jiříkov dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších novel vyhlásilo veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby „Jiříkov - poskytnutí investičního úvěru na zajištění
předfinancování akce - Zahrada krále Jiříka“. Jednalo se o zajištění finančních prostředků
prostřednictvím úvěru do výše 5.981.451,- Kč na zajištění financování výstavby nové zahrady
u mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově včetně proplacení nákladů za pořízení projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti – autorský dozor a technický dozor investora a
zajištění dotačního managementu. Město oslovilo 5 bankovních ústavů a ke dni podání
nabídek k 15. 09. 2015 byla doručena pouze jedna nabídka od České spořitelny, a.s.
Zadavatelem stanovená komise pro otevírání obálek a dále hodnotící komise určená pro
posouzení a hodnocení nabídek zkontrolovala předloženou nabídku a posoudila splnění
daných požadavků a zkonstatovala, že předložená nabídka je úplná a splnila veškeré
požadavky zadavatele. Jediným kritériem pro hodnocení nabídky byla nabídková cena za
poskytnutí úvěru formou úroků. Úroky byly vyčísleny částkou ve výši 115.276,20 Kč.
K tomuto bodu proběhla diskuze:
- Pan Wittgruber – Je to dotace, tzn., že bude mimořádná splátka úvěru, zaplatí se splátka bez
sankcí a poběží nám jen ten rozdíl 600.000,- Kč, takže necelých 115.000,- Kč. – Paní Bc.
Schovancová – v tuto chvíli dotaci nemáme, proto je to takto upraveno, až přijde dotace, dá se
to. – Pan Sabo – částka bude nižší, je tam do výše 5.981.451,- Kč, ale nemusíme celý
vyčerpat, takže bude určitě nižší.
- Pan Mgr. Matička – podle mého názoru je Zahrada krále Jiříka předražená blbost a myslím,
že bychom to měli zastavit. – Pan starosta – Zahrada krále Jiříka se schválila a nebylo by teď
z čeho platit, pokud by se úvěr neschválil. Myslím, že máte pracovat pro město v rámci
rozvoje a ne v rámci blokování. – Pan Mgr. Bc. Šamša – člověk se musí smířit
s přehlasováním, já byl proti, Vy jste proti, je to Váš názor.
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- Pan Mark – čerpání dotace je vázáno na dokončení Zahrady krále Jiříka? – Pan Sabo –
termín je do 15. 11. 2015. – Pan Mark – celý projekt počítal s dokončením říjen 2016. – Pan
Sabo – ne, 2015, i v registračním listu to je, je to poslední dotace, která existuje pro letošní
rok a další dotace na rok 2015 nebudou. – Pan starosta – pan Mark má v podstatě pravdu,
bylo tam říjen 2016, ale v zadávací dokumentaci bylo dokončení v letošním roce v listopadu.
– Pan Sabo – ale my jsme vycházeli z registračního listu, ten je pro mě důležitý. – Pan Mark –
původní projekt dělal odborník, který použil lhůtu 2016, protože počítal s agrotechnickými
lhůtami. – Pan starosta – už jsme řešili minule, v zadávacích podmínkách byly dané termíny,
jak říká pan Sabo a když se někdo přihlásil, musí se řídit datumy, které jsou v rámci
výběrového řízení. Termín je v podstatě orientační. – Pan Mark – abych dokončil myšlenku,
jedná se mi o to, abychom na jaře po sněhu neměli z díla jen kulisy. – Pan Bc. Jurajda, DiS. –
časový harmonogram musí nějaký být, ale vychází se z dotačních titulů. – Pan starosta – na
Zahradu krále Jiříka je samozřejmě i nějaká záruka. – Pan Wittgruber – u záruky to bude
problematické s živými rostlinami. – Pan starosta – hovořili jsme s projektantkou, která řekla,
že je na to vhodné počasí.
Zastupitelé přijali po diskuzi následující usnesení:
Usnesení č. 126/2015
1. ZM bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru č. 11690/15/LCD, uzavírané mezi Městem
Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ:
45244782, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 5.981.451,- Kč na zajištění stavebních prací
na projekt „Zahrada krále Jiříka“.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 5.981.451,- Kč od České spořitelny, a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění stavebních prací na projekt
„Zahrada krále Jiříka“ s dobou splatnosti do roku 2022, s pevnou úrokovou sazbou ve výši
0,61 % ročně a měsíčními splátkami ve výši 80.000,- Kč.
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 11690/15/LCD, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění
stavebních prací na projekt „Zahrada krále Jiříka“.
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 11690/15/LCD mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou,
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění stavebních
prací na projekt „Zahrada krále Jiříka“.
d) uložit: starostovi města – podepsat Smlouvu o úvěru č. 11690/15/LCD.
hlasování = 12 pro, 2 proti
i) zrušení odepsané pohledávky
Vedoucí ekonomického odboru paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům návrh na
zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu a zastupitelstvo města tak
přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 127/2015
ZM bere na vědomí návrh na zrušení odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu a
rozhodlo zrušit odepsanou pohledávku vedenou na podrozvahovém účtu ve výši
92.615,29 Kč dle předloženého návrhu.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
j) poskytnutí dotace TJ SPARTAK Jiříkov
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města poskytnutí dotace TJ SPARTAK
Jiříkov z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2015. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 128/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí opětovnou žádost TJ Spartak Jiříkov, občanské
sdružení, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na poskytnutí dotace v rámci Grantového programu
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Města Jiříkova na rok 2015 a rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov na rok
2015 ve výši 50.000,- Kč s tímto použitím:
- na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže, startovné, cestovní náklady, náklady na
rozhodčí, sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky).
2. ZM bere na vědomí dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2015
uzavíraný mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, občanské sdružení, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupeným předsedou panem Michalem Majákem, tento dodatek rozhodlo
uzavřít a zároveň ukládá místostarostovi města tento dodatek podepsat.
hlasování = 11 pro, 3 se zdrželi
k) rozpočtové opatření č. 8/2015 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
Paní Bc. Schovancová přednesla k projednání rozpočtové opatření č. 8/2015 a vznikla krátká
diskuze.
- Pan Pernica – pročítal jsem e-mail, zarazil mě nákup motorového vozidla za 500.000,- Kč,
proč to nebylo v rozpočtu? – Paní Bc. Schovancová – nezbyly nám finanční prostředky, měli
jsme teď dotace a finance jsme na auto našli a chtěli bychom ho koupit tento rok, abychom
nezatěžovali rozpočet na příští rok. – Pan Wittgruber – bylo to schováno šikovně, mohla jste
nás informovat, nevím, proč to neřeknete narovinu, město potřebuje auto, to je jasné. – Paní
Bc. Schovancová – není nikde nic schováno, je tam spousta věcí a já vám řekla, abyste se
ptali, a toto mě uráží. – Pan starosta – proto jsem chtěl, abyste to dostali v předstihu. – Pan
Wittgruber – říkalo se, že budeme informováni nad 200.000,- Kč. – Paní Bc. Schovancová –
informováni ale jste, vždyť to tam máte napsané, tak si to tedy řekneme vše, ale budeme tu do
zítra.
- Pan Mark – máme tu podklady s týdenním předstihem podle jednacího řádu a pak něco, co
jsme dostali včera, což není 7 dní dopředu. – Paní Bc. Schovancová – je tam rozdíl
3.648.000,- Kč, nevytahujte jen něco, kurzívou tam jsou psané změny, zasedli jsme k tomu až
ve čtvrtek, také jsem tam vše vyznačila. – Pan Mark – souhlasím, ale tyhle věci bychom dle
jednacího řádu měli vědět 7 dní předem. – Pan starosta – v mimořádných případech je možno
doložit v den ZM, protože se tvoří rozpočet na rok 2016 a finance se potřebují použít v rámci
úspory letošního roku, tak jsme předložili v tomto znění, zda je s tím problém, může se tento
bod projednat následující měsíc. – Pan Mgr. Matička – tlačíte nás do jakési časové pasti, není
naší vinou, že se ZM koná po 3 měsících. – Pan starosta – ZM se svolává minimálně jednou
za 3 měsíce, což v rámci letních měsíců děláme po 3 měsících a u rozpočtu jsme seděli ve
čtvrtek ráno, paní Schovancová to přes víkend zpracovala a v pondělí hned poslala. – Pan
Wittgruber – je auto investice nebo ne? – Paní Bc. Schovancová – ano. – Pan Wittgruber –
přijali jsme usnesení, že budou platit nějaká pravidla. – Pan Sabo – moc tomu nerozumím,
když se to bude týkat třeba nějakých staveb, město přijde s návrhem, tak nejprve projednat
v ZM, to to odsouhlasí a za měsíc, dva, tři by se měla udělat rozpočtová změna? Informováni
jste o tom byli, nevím, jak si to představujete. Informaci jste dostali, i když jste ji měli jen tři
dny. – Pan Ing. Hase – navrhoval bych hlasovat o druhém usnesení.
Upravené usnesení nebylo přijato, neboť pro přijetí druhého usnesení bylo jen sedm
zastupitelů, tzn. méně než nadpoloviční většina, a tak pan starosta navrhl hlasovat o usnesení
původním. Zastupitelé tedy přijali následující usnesení:
Usnesení č. 129/2015
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 8/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
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9. Usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Ing. Šmíd přednesl zastupitelům města k projednání
usnesení ze 6. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 09. 09. 2015
a zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 130/2015
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 09. 09. 2015.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
10. Různé
a) prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Jiříkova do 31. 12. 2016
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo projednal se zastupiteli města
prodloužení Plánu odpadového hospodářství města Jiříkova do 31. 12. 2016. Plán odpadového
hospodářství (POH) Města Jiříkova je závazný dokument, kterým se řídí odpadové
hospodářství obce a byl schválen dne 26. 09. 2006 Zastupitelstvem města Jiříkova. Tento
POH obce vychází ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje, který
v současné době pracuje na jeho nové verzi pro období 2016 - 2025. Nový Plán odpadového
hospodářství Ústeckého kraje by měl být schválen snad do konce roku 2015 nebo v první
polovině roku 2016 a po jeho schválení může začít Město Jiříkov pracovat na novém Plánu
odpadového hospodářství Města Jiříkova. Dne 15. 09. 2015 byl nový POH Ústeckého kraje a
následně Města Jiříkova konzultován s paní Kailovou z odboru životního prostředí Ústeckého
kraje a bylo doporučeno, ať současný POH Města Jiříkova ještě prodloužíme do konce roku
2016 a po vydání POH Ústeckého kraje začneme pracovat na novém POH Města Jiříkova,
který by měl být schválen od 01. 01. 2017. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 131/2015
1. ZM projednalo prodloužení Plánu odpadového hospodářství Města Jiříkova do 31. 12.
2016.
2. ZM rozhodlo prodloužit Plán odpadového hospodářství Města Jiříkova do 31. 12. 2016.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
Pan starosta předložil zastupitelům odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova,
kteří nejsou členy zastupitelstva města. Bylo pravidlem, že členům finančního a kontrolního
výboru ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva se vyplácelo finanční plnění ve výši
400,- Kč/měsíc, pokud se účastnil alespoň jednoho zasedání výboru. Zastupitelé přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 132/2015
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od Ustavujícího zasedání konaného dne 04. 11. 2014 do 30. 06. 2015.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní N. S., Jiříkov
pan J. H., Jiříkov
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
pan K. Z., Jiříkov

2.000,- Kč
2.400,- Kč
2.400,- Kč
2.000,- Kč
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pan J. V., Jiříkov
2.000,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 14 pro
c) informace o činnosti rady města
Pan starosta přednesl informaci o činnosti rady města za období od posledního zasedání
zastupitelstva města (od 6. ZM ze dne 30. 06. 2015):
- Informace z 19. schůze RM konané dne 22. 06. 2015
- Informace z 20. schůze RM konané dne 29. 06. 2015
- Informace z 21. schůze RM konané dne 07. 07. 2015
- Informace z 22. schůze RM konané dne 03. 08. 2015
- Informace z 23. schůze RM konané dne 13. 08. 2015
- Informace z 24. schůze RM konané dne 24. 08. 2015
- Informace z 25. schůze RM konané dne 07. 09. 2015
- Informace z 26. schůze RM konané dne 14. 09. 2015
Zastupitelstvo města Jiříkova přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 133/2015
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, 1 se zdržel
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan místostarosta předložil svou odvedenou práci za uběhlý půlrok a seznámil se závěry z
koordinačních porad o bezpečnostní situaci v obvodu PČR Rumburk a zejména se situací
v Jiříkově.
Pan Mark – potřebujeme to auto? – Pan starosta – Škoda Octavia je 11 let staré auto, má
najeto 200.000 km, děláme pravidelné opravy, ale začíná odcházet a Škoda Roomster je
možná ještě v horším stavu.
Pan Wittgruber – přednášel jsem kvůli paní Račanské a panu Ederovi, schválil se dar, lze říci
částku? – Pan starosta - částka byla uvedena, 8.000,- Kč na osobu, již bylo předáno. Pan
Wittgruber k panu Mgr. Pokorákovi – pan Pokorák počítal s tím, že pana Edera vyplatí, takže
by bylo ideální tuto částku převést formou daru městu.
Pan Wittgruber – nemá pro mě nějaké informace pan Stredák ohledně spořitelny? – Pan Bc.
Stredák – do 30. 08. 2015 měly být opraveny stříšky s tím, že jste se domníval, že jsou tam
hliníkové nýty, tak jsou nerezové, bylo to tam opraveno a výstuhy jsou natřeny, nerezový plech
byl očištěn.
Pan Wittgruber – jak pokračuje chodník na Rumburské ul.? – Pan starosta – firma Eurovia
byla upozorněna, že chodník v tomto stavu nepřevezmeme.
Pan Wittgruber – jak je to s komunikacemi? – Pan starosta – zítra je KD. Bylo nám řečeno, že
spousta věcí bude hotova a stále není, nedokážu to nějak ovlivnit. Nevydali jsme překopové
povolení na Čapkovu ul., dokud nebude zprovozněna ul. Filipovská. – Pan Bc. Stredák –
překopové povolení jsme vydali s podmínkou, dokud nebude zprovozněna ul. Filipovská,
nesmějí do ul. Čapkova kopnout. Včera jsem volal s panem Novotným – zástupce firmy
Eurovia, původně měla být asfaltace 29. - 30. 10., ale bude dokončeno do konce týdne. – Pan
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Wittgruber – na jak dlouho je překopové povolení? – Pan Bc. Stredák – do 30. 11. 2015
včetně přípojek a vodovodů. – Pan Wittgruber – hutnící zkoušky? - Pan Bc. Stredák – hutnící
zkoušky prováděla firma UVOK s.r.o., 60 cm pod asfaltem, má být minimálně 45 MPa s tím,
že firmě UVOK provedené zkoušky vyhovují stanoveným podmínkám. Potom jsme si
nezávisle udělali test na ostatních komunikacích, kde se dělá kanalizace, optimálně je 90
MPa, správa a údržba silnic vyžaduje 120 MPa a my se pohybujeme od 84 do 36 MPa, tak jim
zítra na KD protokoly předložím s tím, že by si to měli upravit tak, aby to vyhovovalo
podmínkám, které na komunikacích vyžadujeme. – Pan Wittgruber – když to tedy upraví,
bude již v souladu s vaším překopovým povolením? – Pan Bc. Stredák – od začátku tvrdím, že
podmínky nejsou dodržovány. – Pan starosta – měli jsme tu zástupce firmy Eurovia, tvrdili,
že hutní, tak jsme udělali zkoušky a zjistilo se, že tomu tak není, zítra jim to předložíme na
KD. – Pan Wittgruber – proč nepozveme soudního znalce, který to vyřeší za nás? – Pan Mark
– vykazuje se stavební dozor, který dokládá městu, že byl na stavbě – kdy a kde, co se dělo? –
Pan starosta – je stavební deník, do kterého se dělají záznamy.
Pan Wittgruber – odcházejí nám stromy v aleji 9. května, chtělo by se na to podívat. – Pan
Sabo – řešíme to s firmou, která stromy vysázela, mělo by se to asi více zalévat, ale zaléváme,
příčina se zkoumá.
Pan Dvořák – Proběhla informace v Děčínském deníku, že zástupci Lužické nemocnice
kontaktují vedení měst s návrhem, který se týká příspěvku na obyvatele na provoz nemocnice.
- Pan starosta – měli jsme prezentaci na Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kde vystoupili
zástupci Lužické nemocnice, přednesli rozbor za poslední 2-3 roky, my starostové jsme
rozporovali tím, že by to chtělo za větší období, může to být zkreslené. Starostové se shodli na
tom, že 100,- Kč příspěvek jednotlivá města poskytovat nebudou. S prezentací můžete být
seznámeni také, přednáška trvá cca 40 minut, prezentaci mohu poskytnout i bez účasti
zástupců. Žádost z Rumburka ale žádná nepřišla, nevím, jakým způsobem bychom mohli
financovat akciovou společnost.
Pan Mgr. Matička – Na začátku jsme byli seznámeni se staronovým tajemníkem, vítám pana
Ing. Homporu zase do funkce, jsem rád, ale nechápu, proč proběhl konkurz. – Pan starosta –
musel proběhnout. V tehdejší době se pan Ing. Hompora své funkce vzdal a tím pádem pozbyl
funkce tajemníka. Byl zaměstnancem ve výpovědní lhůtě. – Pan Mgr. Matička – nevím, proč
člověk, který se vzdal své funkce, se opět přihlásí do výběrového řízení a vyhraje, nechápu
ten proces. – Pan starosta - musí proběhnout nové výběrové řízení, tak je to dané, to jsou
pravidla zákona o úřednících. Když se vzdá funkce a nebyl odvolán, může se přihlásit znovu,
nešlo by to u odvolání. – Pan Ing. Hompora – žijeme v demokratické společnosti a sám jako
osoba se mohu rozhodnout, zda se funkce vzdám nebo ne a nikomu se zodpovídat nemusím,
je to moje věc a proces je v souladu se zákonem, já své důvody znám.
Pan Mgr. Matička – podniká se něco k záchraně hotelu Beseda? – Pan starosta – ZM
rozhodlo, přečtěte si usnesení ze 6. ZM. Když už jste to nastínil, vyšel článek v Opozičních
listech, kde porovnáváte neporovnatelné. Na jedné straně chcete po městu, aby zachránilo
hotel Beseda a na druhé straně ukazujete vyhořelý hotel na německé straně, ale nenapíšete už,
že to investuje soukromník.
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12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 7. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:45 hodin.

V Jiříkově dne 07. 10. 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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