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 9. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 14. prosince 2015
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

========================================================
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
b) záměr prodeje nemovitostí
c) prodej nemovitostí
d) zrušení směnky
5. Usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2016
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2016
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2015 a mezitímní účetní
závěrka za 3. čtvrtletí 2015
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015
c) darovací smlouva a přijetí daru
d) rozpočtové opatření č. 14/2015 Města Jiříkova
e) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v
roce 2015
f) informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2016
9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
10. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území
města Jiříkov
11. Různé
a) informace o investiční akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické
náročnosti“
b) revokace usnesení
c) sloučení příspěvkových organizací
d) dopisy pana L. Č.
e) informace o činnosti rady města
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
13. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 149/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.

Usnesení č. 150/2015
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova, a to:
a) části pozemkové parcely č. 139/6 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
b) části pozemkové parcely č. 6335/1 (ostatní plocha) a části pozemkové parcely č. 3412/1
(trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 151/2015
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 2 m2 a části p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 1 m2 dle GOP
č. 1453-43/2015 za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 152/2015
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) část p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) o výměře 55 m2 a část p.p.č. 5142/22 (zahrada) o
výměře 96 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 231-43/2014, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům V. a J. H., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 18.120,- Kč.
b) část p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o
výměře 209 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu K. S., Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady, tj. celkem 5.646,- Kč. Na prodej pozemků
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a současně nájemní smlouva, kde nájemné
činí 1,- Kč/m2 a rok.
c) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsaná na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, panu J. K., Šluknov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 1.360,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 31. 05. 2019 na
pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
Usnesení č. 153/2015
1. ZM projednalo zrušení směnky uzavřené mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a manželi I. a M. E., Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zrušit směnku uzavřenou mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a manželi I. a M. E., Jiříkov vrácením směnky výstavci.
Usnesení č. 154/2015
ZM bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 30. 11. 2015.
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Usnesení č. 155/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2016, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 46.374.000,- Kč, výdaje ve výši 43.056 000,- Kč,
financování ve výši – 3.318.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2016, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 47.772.000,- Kč, výdaje
ve výši 44.254. 000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 47.772.000,- Kč, výdaje
ve výši 44.454.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 47.772.000,- Kč, výdaje
ve výši 49.339.000,- Kč, financování ve výši + 1.567.000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2016 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 47.772.000,- Kč, ve výdajové části ve
výši 49.339.000,- Kč, financování ve výši + 1.567.000,- Kč dle předloženého návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 dle předloženého návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2016 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 16. 12. 2016 na účet zřizovatele pro níže uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2016 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 812.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.433.000,- Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 202.000,- Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,- Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne
v měsíci.
8. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření
roku 2016 ve výši 0,- Kč.
9. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši
400.000,- Kč do sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2016 dle bodu č. 4. 1. 1. směrnice
č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“ a rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu
finančních prostředků do tohoto fondu v roce 2016 ve výši 400.000,- Kč.
10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2016 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2016 dle předloženého
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2016 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2016 dle předloženého
návrhu.
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12. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 4.850.000,- Kč z fondu rezerv, č.
ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů
rozpočtu roku 2016, převod provést v lednu 2016. ZM ukládá vedoucí ekonomického
odboru výše uvedený převod provést.
Usnesení č. 156/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2016 ve
výnosech i nákladech ve výši 5.858.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2016 ve výnosech i
nákladech ve výši 15.593.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2016 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.150.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2016 ve výnosech i nákladech ve
výši 37.830.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2016 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím Města Jiříkov:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80.696,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 51.624,- Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace ve výši 0,- Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 369.269,53 Kč.
Usnesení č. 157/2015
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2015:
a) příjmy ve výši 54.258.923,86 Kč, výdaje ve výši 51.504.306,91 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 2.754.616,95 Kč,
b) výnosy ve výši 49.399.103,49 Kč, náklady ve výši 38.000.186,36 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 11.398.917,13 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2015, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
9/2015 schválit.
Usnesení č. 158/2015
ZM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2015 v celkové výši 9.803,- Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti
jednotek SDH obce kategorie JPO II. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2015.
Usnesení č. 159/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí Darovací smlouvu o poskytnutí daru firmou EWM
HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, IČ: 62241001, Městu Jiříkov
ve výši 50.000,- Kč a tuto smlouvu schvaluje, zároveň ukládá starostovi města smlouvu
podepsat.
2. ZM rozhodlo dar ve výši 50.000,- Kč přijmout.
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Usnesení č. 160/2015
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 14/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 161/2015
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 15/2015 k 31. 12. 2015 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 162/2015
ZM projednalo a bere na vědomí informaci o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova
na rok 2016, nový formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova. ZM výše uvedené
schvaluje.
Usnesení č. 163/2015
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 164/2015
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a rozhodlo vydat na základě
§ 17 odst. 2 a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 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. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na
území města Jiříkov.
Usnesení č. 165/2015
ZM projednalo předloženou informaci o investiční akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení
energetické náročnosti“ a tuto informaci bere na vědomí.
Usnesení č. 166/2015
ZM revokuje usnesení č. 146/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne
27. 10. 2015.
Usnesení č. 167/2015
1. ZM projednalo a rozhodlo v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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a) o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková
organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 s příspěvkovou
organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem
Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490, jakožto organizací přejímající, a to ke dni
01. 09. 2016,
b) o přechodu veškerých práv, povinností, závazků, nemovitého a movitého majetku
příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace, se
sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 na příspěvkovou organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53
Jiříkov, IČO: 70698490 ke dni 01. 09. 2016.
2. ZM schvaluje Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov,
okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO:
70698490 s účinností od 01. 09. 2016.
3. ZM zrušuje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská
796 – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205
včetně Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k této zřizovací listině ke dni 31. 08. 2016.
4. ZM ukládá: starostovi města - prostřednictvím odboru vnitřní správy, předložit příslušným
správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České
republiky.
Usnesení č. 168/2015
1. ZM projednalo dva dopisy pana L. Č., Jiříkov se žádostí o vyjádření Města Jiříkova
k záměru prodeje řadového domu v jeho vlastnictví.
2. ZM rozhodlo neodkupovat nemovitost – řadový dům ve vlastnictví pana L. Č., Jiříkov.
3. ZM ukládá: starostovi města - rozhodnutí ZM sdělit panu L. Č.
Usnesení č. 169/2015
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 Petr Dufek

……………………………..
Mgr. Michal Mrázek

V Jiříkově dne 18. 12. 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 9. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 14. prosince 2015
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………….…….
Mgr. Michal Mrázek

Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: Bc. Dagmar Farská
Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
pan Petr Wittgruber
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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 9. 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: p. Rudolf Mark
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: p. Jan Dvořák
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Mgr. Bc. Vladimír Šamša
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek a pan Mgr.
Michal Mrázek, zapisovatelkou byla určena paní Natálie Černá.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 9. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 12 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 a pan starosta podrobně informovali o
plnění usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 7. ZM: - usn. č. 114/2015 – splněno, usn. č. 115/2015 – trvá (smlouva
bude uzavřena v lednu 2016 na žádost kupující), usn. č. 116/2015 – splněno, 8. ZM: usn. č.
135/2015 – splněno, usn. č. 136/2015 – bod a - splněno, bod b – splněno, usn. č. 137/2015 splněno, usn. č. 138/2015 - splněno, usn. č. 144/2015 - splněno, usn. č. 145/2015 – splněno
Finanční záležitosti: 8. ZM: usn. č. 139/2015 – splněno, usn. č. 140/2015 – splněno, usn. č.
141/2015 – splněno, usn. č. 142/2015 – trvá (osobní automobil koupen, ale není vybaven
sledovacím systémem GPS, bude realizováno v lednu 2016), usn. č. 143/2015 – splněno,
kromě bodu 2 (převod uspořených finančních prostředků roku 2015 bude proveden do 31. 12.
2015)
Různé: usn. č. 146/2015 – splněno (ale je předložen k projednání návrh na jeho revokaci),
usn. č. 147/2015 - splněno
Pan starosta krátce informoval, že se ozvali zastupitelé Lužické nemocnice v rámci
neposkytnutí finanční podpory pro nemocnici a budou žádat o dar/ příspěvek i v příštím roce.
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 149/2015
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
- Pan Fodor – v Jiříkovských novinách byla informace ohledně třídění odpadů, že ten, kdo
bude třídit odpad, bude nějakým způsobem zvýhodněn, co se týče placení místního poplatku,
jakým způsobem se to bude určovat? – Pan starosta – bude dnes v rámci programu, budeme
přijímat Obecně závažnou vyhlášku, která se k tomuto účelu vydává.
- Pan Fodor st. – krásně se zrekonstruoval sloup u kapličky, ale druhý sloup ne, říkali, že to
k tomu už nepatří, ale když se udělal jeden sloup, tak mohli i ten druhý, když je to vstupní
brána. Bude se dodělávat? – Pan starosta – podle informací byl v plánu jen první sloup, druhý
ne a nevíme, zda v činnosti opravy zdi budou pokračovat, uvidíme, jak se v příštím roce
s námi Římskokatolická církev domluví a zda se bude pokračovat.
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- Pan Fodor st. – přístupová cesta ke školce – bude se muset udělat podklad a asfalt, protože
to byla pěšina, ne cesta jako taková. – Pan starosta – bude se pokračovat, čekáme, až skončí
kanalizace, v příštím roce by to mělo být uděláno. Mělo být hotové do 30. 11. 2015, žádali nás
o prodloužení do konce května 2016.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelům zadání
zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova
dle podaných žádostí. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 150/2015
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova, a to:
a) části pozemkové parcely č. 139/6 (zahrada) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
b) části pozemkové parcely č. 6335/1 (ostatní plocha) a části pozemkové parcely č. 3412/1
(trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
b) záměr prodeje nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelům záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podaných žádostí. Zastupitelé tak přijali následující usnesení:
Usnesení č. 151/2015
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 2476/4 (zahrada) o výměře 2 m2 a části p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 1 m2 dle GOP
č. 1453-43/2015 za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
c) prodej nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelům prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podaných žádostí. Záměry prodeje byly zveřejněny na úřední desce. Zastupitelé přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 152/2015
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) část p.p.č. 5142/4 (ostatní plocha) o výměře 55 m2 a část p.p.č. 5142/22 (zahrada) o
výměře 96 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 231-43/2014, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům V. a J. H., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 18.120,- Kč.
hlasování = 12 pro
b) část p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o výměře 737 m2 a p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o
výměře 209 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013, které jsou zapsány na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu K. S., Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady, tj. celkem 5.646,- Kč. Na prodej pozemků
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a současně nájemní smlouva, kde nájemné
činí 1,- Kč/m2 a rok.
hlasování = 12 pro
2
c) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m v k.ú. Jiříkov, která je zapsaná na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště

9

Rumburk, panu J. K., Šluknov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 1.360,- Kč, kde kupující zároveň podepíše
směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 31. 05. 2019 na
pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům.
hlasování = 12 pro
d) zrušení směnky
Pan Sabo předložil zastupitelům zrušení směnky, přičemž manželé I. a M. E. dne 24. 06. 2013
podepsali směnku na částku 178.140,- Kč, která je splatná dne 01. června 2016,
pokud nezkolaudují rodinný dům. Manželé E. postavili v k.ú. Jiříkov rodinný dům, kde byla
dne 26. 11. 2015 provedena stavebním úřadem kontrolní prohlídka a od 27. 11. 2015
vzniklo právo užívat stavbu. Manželé E. splnili všechny podmínky a z toho důvodu se směnka
ruší. Zastupitelé tedy přijali usnesení:
Usnesení č. 153/2015
1. ZM projednalo zrušení směnky uzavřené mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a manželi I. a M. E., Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zrušit směnku uzavřenou mezi Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464,
407 53 Jiříkov a manželi I. a M. E., Jiříkov vrácením směnky výstavci. hlasování = 12 pro
5. Usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům města usnesení
z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 30. 11. 2015.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 154/2015
ZM bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 30. 11. 2015.
hlasování = 12 pro
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2016
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelstvu návrh rozpočtu Města Jiříkov na rok 2016.
Pan starosta navrhl o usnesení hlasovat jako o jeho celku. Zastupitelé hlasovali 12 pro.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 155/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2016, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 46.374.000,- Kč, výdaje ve výši 43.056 000,- Kč,
financování ve výši – 3.318.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2016, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 47.772.000,- Kč, výdaje
ve výši 44.254. 000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 47.772.000,- Kč, výdaje
ve výši 44.454.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 47.772.000,- Kč, výdaje
ve výši 49.339.000,- Kč, financování ve výši + 1.567.000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2016 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 47.772.000,- Kč, ve výdajové části ve
výši 49.339.000,- Kč, financování ve výši + 1.567.000,- Kč dle předloženého návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 dle předloženého návrhu.
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6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2016 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 16. 12. 2016 na účet zřizovatele pro níže uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2016 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 812.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.433.000,- Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 202.000,- Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,- Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne
v měsíci.
8. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření
roku 2016 ve výši 0,- Kč.
9. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši
400.000,- Kč do sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2016 dle bodu č. 4. 1. 1. směrnice
č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“ a rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu
finančních prostředků do tohoto fondu v roce 2016 ve výši 400.000,- Kč.
10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2016 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2016 dle předloženého
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2016 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2016 dle předloženého
návrhu.
12. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 4.850.000,- Kč z fondu rezerv, č.
ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování výdajů
rozpočtu roku 2016, převod provést v lednu 2016. ZM ukládá vedoucí ekonomického
odboru výše uvedený převod provést.
hlasování = 12 pro
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2016
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům rozpočty příspěvkových organizací na rok
2016 a odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2016. Pan Mgr. Bc. Obergruber
poděkoval za poskytnutý rozpočet. Pan starosta navrhl o usnesení hlasovat jako o jeho celku.
Zastupitelé hlasovali 12 pro. Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 156/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2016 ve
výnosech i nákladech ve výši 5.858.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2016 ve výnosech i
nákladech ve výši 15.593.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
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3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2016 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.150.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2016 ve výnosech i nákladech ve
výši 37.830.000,- Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2016 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím Města Jiříkov:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80.696,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 51.624,- Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace ve výši 0,- Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 369.269,53 Kč.
hlasování = 12 pro
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2015 a mezitímní účetní závěrka za 3.
čtvrtletí 2015
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden –
září 2015 a mezitímní účetní závěrku za 3. čtvrtletí 2015. Zastupitelstvo města přijalo
následující usnesení:
Usnesení č. 157/2015
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2015:
a) příjmy ve výši 54.258.923,86 Kč, výdaje ve výši 51.504.306,91 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 2.754.616,95 Kč,
b) výnosy ve výši 49.399.103,49 Kč, náklady ve výši 38.000.186,36 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 11.398.917,13 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 09. 2015, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
9/2015 schválit.
hlasování = 12 pro
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2015
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelstvu města přijetí neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2015. Zastupitelé přijali toto usnesení:
Usnesení č. 158/2015
ZM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek
SDH obcí na rok 2015 v celkové výši 9.803,- Kč, a to na zabezpečení akceschopnosti
jednotek SDH obce kategorie JPO II. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2015.
hlasování = 12 pro
c) darovací smlouva a přijetí daru
Paní Bc. Schovancová předložila na zastupitelstvu Darovací smlouvu o poskytnutí daru.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 159/2015
1. ZM projednalo a bere na vědomí Darovací smlouvu o poskytnutí daru firmou EWM
HIGHTEC WELDING s.r.o., 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, IČ: 62241001, Městu Jiříkov
ve výši 50.000,- Kč a tuto smlouvu schvaluje, zároveň ukládá starostovi města smlouvu
podepsat.
2. ZM rozhodlo dar ve výši 50.000,- Kč přijmout.
hlasování = 12 pro

12

d) rozpočtové opatření č. 14/2015 Města Jiříkova
Paní Bc. Schovancová předložila na zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 14/2015. Zastupitelé
přijali usnesení:
Usnesení č. 160/2015
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2015 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 14/2015 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro
e) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2015
Paní Bc. Schovancová přednesla na zastupitelstvu pověření rady města k provedení
posledního rozpočtového opatření v roce 2015. Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 161/2015
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 15/2015 k 31. 12. 2015 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 12 pro
f) informace o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2016
Paní Bc. Schovancová informovala zastupitelstvo o poskytování dotací z rozpočtu Města
Jiříkova v roce 2016.
Ing. Bc. Sembdner – existuje nějaké interní pravidlo, na základě kterého by byly příspěvkové
organizace města z tohoto programu vyloučeny? My bychom se totiž velmi rádi o nějaký
grant ucházeli v souvislosti s tím, že příští rok máme 45. výročí a rádi bychom pozvali
veřejnost, tak zda se počítá s tím, že příspěvkové organizace ano nebo ne, já to nevím. – Paní
Bc. Schovancová – pravidla ohledně financování příspěvkových organizací stanovuje Zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a protože jste naše
příspěvková organizace, tak jste vázáni na příspěvek od zřizovatele, ne na jiné dotace. – Pan
Ing. Bc. Sembdner – máme ale příspěvek 0. – Pan Mgr. Bc. Šamša – máte nadační fond.
Zastupitelstvo města přijalo po krátké diskuzi usnesení:
Usnesení č. 162/2015
ZM projednalo a bere na vědomí informaci o poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova
na rok 2016, nový formulář Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova a formulář
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova. ZM výše uvedené
schvaluje.
hlasování 12 pro
9. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pan Sabo předložil zastupitelstvu města Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. V této vyhlášce byl upraven čl. 5 Osvobození, kvůli
novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění. Dále pro motivaci
občanů Města Jiříkova v třídění odpadu, byl stanoven systém úlev, čl. 6 vyhlášky č. 2/2015.
Systém identifikovatelného třídění je blíže specifikován v obecně závazné vyhlášce č. 3/2015,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanový maximální
výši úlevy, které lze dosáhnout a způsob uplatnění úlevy. Ve Vyhlášce je také upraveno, že
nárok na úlevu je pouze při neexistenci nedoplatků na místním poplatku. Vyhláška by měla
být účinná od 01. 01. 2016. Všechny změny v rámci čl. 5 osvobození, a čl. 6 úlevy na
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poplatku byly posouzeny a konzultovány s odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR
v Ústí nad Labem (Mgr. Martin Pech).
- Pan starosta – vyhláška bude vyvěšena na stránkách města a udělá se souhrn důležitých
informací pro občany, aby věděli kdy, co, kam odnést a co za to mohou očekávat.
- Pan Černý – třídění do kontejnerů je ošetřeno? – Pan starosta – třídění do kontejnerů bude
nadále pokračovat, to je jen pro ty, kteří se chtějí zapojit do systému o slevu. Svozy zůstanou
zachovalé. Tříděný odpad se odevzdá v drobné provozovně. Je to pro podnícení občanů třídit,
nápad vznikl na základě toho, že město se v minulosti v rámci vyhlašování Skleněné popelnice
umisťovalo v popředí a za posledních pár let se již neumisťujeme.
- Pan Horák – mám problém s komoditou kovů, nešlo by to dělat váhově? – Pan starosta –
můžete to donést jakýmkoli způsobem a v drobné provozovně to ohodnotí. Je to novinka, ještě
je třeba systém vychytat, dáváme možnost občanům, aby měli slevu na komunálním odpadu.
- pan Hase – nebráním se tomu, mrzí mě, že jsem vyhlášku neviděl ve finančním výboru,
mohlo se to dát dopředu a prodiskutovat, osobně jsem pro, zkusme to, ale vezměme si z toho
ponaučení na příští rok pro úpravy.
- pan Mark – jaký je předpoklad evidence lidí, kteří to budou odevzdávat? Formou
v elektronické podobě, čipové karty? – Paní Bc. Abramcová, DiS. – každý člověk dostane
potvrzení od obsluhy – kdo přišel, datum, kolik čeho odevzdal a bude vedeno dvojmo. – Pí
Ing. Lipská – evidence se bude zakládat, každý měsíc se vyberou papíry za předešlý měsíc a
dají se dopředu na další měsíc, jsou očíslovány a budou se na úřadě zakládat.
- Pan Pernica – bude se vozit za jednoho člena rodiny, až nastřádám, budu vozit dalšímu
členovi rodiny – Pí Bc. Abramcová, DiS. - máte společného plátce na rodinu, bude se načítat
společnému plátci a bude to bráno jako rodina jako celek.
Zastupitelstvo následně přijalo usnesení:
Usnesení č. 163/2015
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 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. 2/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
hlasování = 12 pro
10. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 3/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov
Pan Sabo předložil zastupitelům k projednání Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov.
V této vyhlášce bylo upraveno pořadí pojmů, čl. 2 vyhlášky č. 3/2015, kdy byl stavební odpad
přesunut před pojem sběrné místo. Dále byl v této vyhlášce nově specifikován Systém
identifikovatelného třídění komunálního odpadu, čl. 6 vyhlášky č. 3/2015, který zavádí do
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem možnost adresného třídění občanů
Jiříkova a získání následné slevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše slevy je
upravována vyhláškou č. 2/2015. Systém identifikovatelného třídění spočívá v tom, že občan
Jiříkova vytřídí barevný pytel s určitou komoditou, kterou odevzdá na sběrném místě (areál
DP) obsluze. Obsluha povede jednoduchou evidenci počtu vytříděných pytlů s konkrétní
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komoditou a vyplní jednoduché potvrzení o tomto počtu, které předá osobě, která vytříděný
odpad předá do areálu DP. Předávající vytříděných pytlů může na základě těchto potvrzení
žádat, při splnění všech podmínek specifikovaných ve vyhlášce č. 2/2015, o slevu na místním
poplatku. Tím by mělo být dosaženo větší motivace občanů pro třídění odpadů a zvýšení
výtěžnosti Města Jiříkova na občana. Vyhláška by měla být účinná od 01. 01. 2016. Veškeré
změny ve vyhlášce jsou konzultovány a schváleny Odborem veřejné správy, dozoru a
kontroly MV ČR v Ústí nad Labem (Mgr. Martin Pech). Zastupitelé tedy přijali usnesení:
Usnesení č. 164/2015
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
systém nakládání se stavebním odpadem na území města Jiříkov a rozhodlo vydat na základě
§ 17 odst. 2 a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a podle § 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. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na
území města Jiříkov.
hlasování = 12 pro
11. Různé
a) informace o investiční akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení energetické náročnosti“
Pan Sabo informoval zastupitele o investiční akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení
energetické náročnosti“. Z důvodu snížení spotřeby tepelné energie v obou objektech
Základní školy v Jiříkově (dále jen ZŠ) byly v roce 2014 zahájeny stavební práce na zateplení
obou budov ZŠ zateplovacím systémem ETIS včetně probarvené strukturované omítky, dále
provedení výměny dřevěných oken za nová plastová okna, výměna všech dveří po celém
obvodu obou objektů ZŠ a také zateplení stropů na posledním podlažím u obou objektů ZŠ.
V rámci těchto stavebních prací byly také vyměněny žlaby a svody na obou objektech ZŠ,
provedena výměna vnitřních a vnějších parapetů, zajištěny nové žaluzie v učebnách ZŠ, byla
provedena oprava kamenných soklů na obou budovách ZŠ. Stavební práce byly zahájeny
v roce 2014 firmou ELSTAV JK, s.r.o., Rumburk na základě provedeného výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Tato firma však stavbu nedokončila a z důvodu, že firma ELSTAV JK,
s.r.o. neplnila podmínky uzavřené smlouvy o dílo, město počátkem roku 2015 odstoupilo od
uzavřené smlouvy o dílo a připravilo nové výběrové řízení na nového zhotovitele na
dokončení celé rozestavěné stavby. V červnu 2015 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou
Děčínský stavební podnik, s.r.o., Děčín a 15. června 2015 byly zahájeny práce na dokončení
zateplení obou budov ZŠ. V současné době byla stavba dokončena a předána do užívání.
Protokol o předání a převzetí díla byl vyhotoven dne 11. 10. 2015 s tím, že veškeré vady a
nedodělky byly stanoveny na posledním osmém kontrolním dnu. Dne 06. 11. 2015 byly
veškeré závady na stavbě odstraněny a vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků,
který byl potvrzen technickým dozorem investora panem Kovářem. Celkové stavební práce
dosáhly částky ve výši 14.200.500,- Kč. Jedná se o proplacené faktury firmě ELSTAV JK,
s.r.o. ve výši 3.794.200,- Kč a firmě Děčínský stavební podnik, s.r.o. ve výši 9.361.500,- Kč a
také další náklady vynaložené městem v roce 2014 z důvodu zajištění školního roku
2014-2015 a i zazimování objektu z důvodu, že ELSTAV JK, s.r.o. již dále nepokračoval na
stavebních pracích. Tyto náklady byly ve výši 1.044.800,- Kč. Na realizaci zateplení základní
školy Město Jiříkov obdrželo dotaci od Státního fondu ŽP a to v celkové výši 7.867.600,- Kč.
Ostatní náklady ve výši 6.332.900,- Kč byly zajištěny z prostředků města.
- pan Ing. Hase – jaká byla původní cena? – Pan Sabo – původně to mělo být kolem
9.000.000,- Kč.
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- pan Pernica – jak to bylo s lešením? Zůstalo přes zimu, aby se nemuselo rozebírat a opět
stavět, kdo to platil? Firma Elstav? – pan Sabo - měli jsme dohodu, protože Elstav už
nefungoval, část lešení jsme zaplatili, měli jsme to ošetřené do března a v lednu a únoru jsme
dělali zámečnické práce a poté si firma zdemontovala lešení a to jsme náklady neplatili.
Pan starosta - škola nás vyučila, byla to životní zkušenost, kterou bych už nechtěl zažít, u
firmy Elstav měla akce vyjít na 9.000.000,- Kč, ale stálo to cca 14.000.000,- Kč, původní
rozpočet však byl kolem 13.500.000,- Kč. Přihlásili jsme se do insolvenčního řízení, ale jinak
nevíme nic. Městu dluží přes 1.000.000,- Kč, ale byl jim zabaven veškerý majetek.
- Pan Fodor – v současné době je škola zkolaudovaná a hotová? – Pan Sabo – škola je
dokončená, kolaudace proběhla, ale hygiena si vázala podmínku v rámci denního osvětlení.
Stavební povolení se dělalo na školu, na úpravu tělocvičny, na přístavbu haly, na aulu, na
školní dílny a závodní stravování, což byl jeden celek. Kdybychom řešili jen zateplení školy,
nepotřebovali bychom nic, požádali jsme o dílčí kolaudaci, hygiena z toho vytáhla ustanovení,
že škola měla splnit denní osvětlení, garantovali jsme už v rámci zateplení, že v té době, kdy
se dělalo stavební povolení, to už splňováno nebylo, ale neřešili jsme, protože jsme neřešili
jednotlivé místnosti v rámci osvětlení, v rámci rekonstrukce. To je další stupeň, tudíž my teď
jedeme ve středu na jednání na hygienu, aby dali souhlas ke kolaudaci s tím, že toto denní
osvětlení budeme muset vyřešit v roce 2016. Se stavbou zateplení to ale nemělo nic
společného.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 165/2015
ZM projednalo předloženou informaci o investiční akci „ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 – snížení
energetické náročnosti“ a tuto informaci bere na vědomí.
hlasování = 12 pro
b) revokace usnesení
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Ing. Šmíd předložil zastupitelům k projednání revokaci
usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova a zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 166/2015
ZM revokuje usnesení č. 146/2015 z 8. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne
27. 10. 2015.
hlasování = 12 pro
c) sloučení příspěvkových organizací
Pan Ing. Šmíd přednesl na zastupitelstvu města návrh na sloučení příspěvkových organizací
města.
- Pan Mgr. Matička – ztrácím se, jestli to chápu dobře, tak jsme zde 27. 10. 2015 na osmém
zasedání ZM zvedli ruku pro něco, pro co jsme vůbec ruku zvedat neměli, protože tu nebyl
přítomen pan ředitel. – Pan starosta – nebyl přítomen pan ředitel, máte pravdu, ale bylo s ním
předjednáno, že se slučováním souhlasí, proto se předložilo do ZM, materiály se posílají
týden dopředu a nevěděli jsme o situaci, že byl pan ředitel ZŠ dne 26. 10. 2015 odvezen do
nemocnice a dozvěděli jsme se to až na další radě města. – Pan Mgr. Matička – kdyby nebyl
odvezen do nemocnice, tak je vše v pořádku. – Pan starosta – ano, tak by to proběhlo.
Zastupitelstvo přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 167/2015
1. ZM projednalo a rozhodlo v souladu s § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
a) o sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková
organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 s příspěvkovou
organizací Základní škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace se sídlem
Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO: 70698490, jakožto organizací přejímající, a to ke dni
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01. 09. 2016,
b) o přechodu veškerých práv, povinností, závazků, nemovitého a movitého majetku
příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace, se
sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205 na příspěvkovou organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53
Jiříkov, IČO: 70698490 ke dni 01. 09. 2016.
2. ZM schvaluje Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov,
okres Děčín – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, IČO:
70698490 s účinností od 01. 09. 2016.
3. ZM zrušuje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov, Moskevská
796 – příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 796, 407 53 Jiříkov, IČO: 70981205
včetně Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k této zřizovací listině ke dni 31. 08. 2016.
4. ZM ukládá: starostovi města - prostřednictvím odboru vnitřní správy, předložit příslušným
správním úřadům žádosti o změnu zápisu v Obchodním rejstříku a Ústředním věstníku České
republiky.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
d) dopisy pana L. Č.
Pan starosta předložil na zastupitelstvu dopisy pana L. Č.
- Pan Č. – jedná se o čtyřdomek, je tady v Jiříkově těžko prodejný, ale paní majitelka to chce
prodat někomu, kdo z toho udělá ubytovnu a 200 m od baráku už ubytovna je. Můj požadavek
zněl tak, zda je město schopné ochránit znehodnocení nemovitosti a jestli ne, zda je ochotno
dům odkoupit. – Pan starosta – město nemůže odpovídat za prodeje nemovitostí občanů, to je
jejich vlastní vůle komu to prodají a my to bohužel neovlivníme.
- Pan Pernica – pan Č. zřejmě ví, že co navrhuje, neprojde, jen chtěl rozpoutat diskuzi, jak se
tomuto bránit. Jakou máme možnost sem lidi nepřihlásit, nebo kolik lidí může bydlet
v jednom bytě? Je na to nějaký dekret? Musí se s tím něco udělat. – Pan starosta – v ČR není
žádná norma, která by to určovala. Není specifikum, jak by měl být byt velký pro kolik osob.
- Pan Fodor – proto je svaz obcí, nebo celé pohraničí, které by mělo tlačit na kraj, aby se s tím
něco dělalo. – Pan starosta – napsalo se desatero, ale nic se neřešilo.
- Pan Mrázek – byt bude nastavený pro nějaký počet lidí, budou žádat sociální příspěvky, ale
z vlastní zkušenosti vím, že když přijdete do bytu, jsou tam čtyři lidi trvale nahlášení a dalších
dvacet je tam „na návštěvě“. Jediné, co by se dalo dělat je podávat podněty na hygienu nebo
stavební úřad.
- Pan Č. – počítám s tím, že když bude nepořádek, budu chodit na policii, ale na druhou stranu
mám strach, aby mě nevypálili nebo něco podobného.
- Pan starosta – za město můžeme říct, že pokud budou chtít udělat ubytovnu, od města
povolení nedostanou a museli by dostat souhlas i od vás občanů.
Zastupitelé situaci projednali a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 168/2015
1. ZM projednalo dva dopisy pana L. Č., Jiříkov se žádostí o vyjádření Města Jiříkova
k záměru prodeje řadového domu v jeho vlastnictví.
2. ZM rozhodlo neodkupovat nemovitost – řadový dům ve vlastnictví pana L. Č., Jiříkov.
3. ZM ukládá: starostovi města - rozhodnutí ZM sdělit panu L. Č.
hlasování = 10 pro, 2 se zdrželi
e) informace o činnosti rady města
Pan starosta informoval o činnosti rady města za období od posledního zasedání ZM.
Zastupitelé přijali usnesení:
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Usnesení č. 169/2015
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 = 12 pro
12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
- Pan starosta – měli jsme úkol ze ZM pořídit nový osobní automobil, které se pořídilo a staré
vozidlo Škoda Octavia se mělo použít formou protiúčtu, což se dnes nedělá a byla nám
nabídnuta cena 45.000,- Kč, má najeto 203.000 km, je z roku 2004 a já bych chtěl zastupitele
požádat, zda neuděláme nabídku v rámci města, našel jsem si ceny aut na seznamu, kde cena
auta Škoda Octavia, která má najeto 215 000 km z roku 2004 je 130.000,- Kč, ta samá
Škodovka, která má najeto 81 000 je rovněž za 130.000,- Kč. Potom jsem se podíval na Auto
ESA, kde tato Škoda nemá uvedeny km, je z roku 2004 a cena je 99.990,- Kč. Nechci, aby
město tratilo, ale ani aby vznikly nějaké události, které mohou nastat. Auto mělo několik
řidičů, bylo různě užíváno a nechci, abychom se museli zodpovídat, že jsme způsobili škodu
nebo havárii. Auto bylo na prohlídce v servisu v Rumburku u pana Vajdy, mají na to
pravděpodobně nějaké tabulky, a také na tom chtějí něco vydělat.
- Pan Mark – napadá mě myšlenka, co zkusit prodat formou dražby? – Pan starosta – to
nevím, ještě jsem to nedělal, město se může účastnit dražby, ale nevím, zda může vyhlašovat.
Musí se zjistit.
- Pan Ing. Hase – také občas prodáváme firemní vozidla, nabídneme relativně komukoliv a
vše by se dalo ošetřit ve smlouvě a nebudeme mít další závazky.
- Pan Bc. Stredák – jsme na konci roku, jakmile se přehoupne rok, cena vozu opět klesá.
- Paní Horáková – jak by to bylo s DPH? – Pan starosta – Město není plátcem DPH.
- Pan místostarosta – minulý týden jsem se setkal s panem Vajdou a je na vozu spousta závad,
pokud budeme chtít, může dát k předávacímu protokolu snímky, abychom to viděli. Na autě
jsou investice min. 20.000,- Kč, což jsme jinak už na 65.000,- Kč.
- Pan starosta – necháme udělat odhad a poté nabídneme auto na naše webové stránky.
- Pan Mgr. Bc. Šamša – určíme cenu a zájemce poté obálkovou metodou.
- Pan starosta – auto tedy nabídneme tedy za 70.000,- Kč.
- pan Pernica - jak se dělala kanalizace u hospody Koupaliště, když jedu z Rumburka, zdá se
mi, že je silnice o 30 cm užší. – Pan starosta – s panem Stredákem jsme ji měřili, užší je, ale
splňuje normu. – Pan Bc. Stredák – minimální šíře je 2,75 a my máme 3,70 a komunikaci
přebírá SUS. – Pan starosta – SUS komunikaci nepřevzala zpátky do svého majetku, převzala
ji jen jako zimní údržbu, tak se možná na jaře bude něco dělat. – Pan Bc. Stredák – budou
pravděpodobně dělat nový koberec.
13. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 9. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 17:50 hodin.
V Jiříkově dne 18. 12. 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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