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 10. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 24. února 2016
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

========================================================
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
3. Dotazy a připomínky občanů
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
b) prodej nemovitostí
5. Usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 15/2015 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu
města
b) vyúčtování příspěvku roku 2015 – TJ Spartak Jiříkov
c) poskytnutí příspěvku TJ Spartak Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na rok
2016
d) přijetí příspěvku na výkon státní správy v působnosti obcí
e) rozpočtové opatření č. 2/2016 Města Jiříkova
f) informace o investičních akcích města nad rámec schváleného rozpočtu na rok
2016
g) přijetí úvěru na investiční akce nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2016
7. Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) odměny neuvolněným členům zastupitelstva
b) informace o činnosti rady města
c) prezentace „Zahrada krále Jiříka“
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 170/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 171/2016
1. ZM projednalo:
a) předložený návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008
ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., 408 01 Rumburk a panem J.
J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2017.

b) předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 08/2011 ze dne
02. 05. 2011 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na
st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní
porost) o výměře 837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde ke změně předmětu smlouvy a
prodloužení smlouvy do 30. 06. 2018.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr:
a) uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne
28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., 408 01 Rumburk a panem J. J., 407 53
Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 ( zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 45 m2
vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2017.
b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 08/2011 ze dne 02. 05. 2011
mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 837 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, kterým dojde ke změně předmětu smlouvy a prodloužení smlouvy do
30. 06. 2018.
Usnesení č. 172/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2476/4
(zahrada) o výměře 2 m2 a část p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 1 m2 dle GOP č.
1453-43/2015, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům L. P., 407 53 Jiříkov a Z.
P., 407 47 Varnsdorf, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 360,- Kč.
Usnesení č. 173/2016
ZM bere na vědomí usnesení 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17. 02. 2016 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova na rok 2016 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 174/2016
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2015 Města Jiříkova, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města ze dne 14. 12. 2015, č. usnesení 161/2015 z 9. zasedání
ZM, schválila rada města usnesením č. 476/2015 na 35. schůzi konané dne 30. 12. 2015.
Usnesení č. 175/2016
ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2015
TJ Spartak Jiříkov, příspěvek byl ve výši ve výši 200. 000,- Kč, a to:
a) 150.000,- Kč na úhradu:
- výdajů na úpravu travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání),
- výdajů na zajištění hrací plochy (lajnování, vápno),
- výdajů na úpravu tenisových kurtů,
- výdajů na údržbu areálu (barvy, čisticí prostředky, broušení nožů na traktůrku, struny,
oplocení),
- výdajů na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty do traktůrku).
b) 50.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže, startovné, cestovní náklady,
náklady na rozhodčí, sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě,
branky).
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Příspěvek je řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši,
příspěvku schvaluje.

ZM

výše uvedené vyúčtování

Usnesení č. 176/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou Michalem Majákem, o finanční dotaci na zajištění
provozu sportovního areálu v roce 2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 a rozhodlo
poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na rok 2016 v
celkové výši 150.000,- Kč,- na výdaje spojené s úpravou travnaté plochy (hnojení,
rekultivace, pískování, sekání), se zajištěním hracích ploch (lajnování, vápno), s úpravou
tenisových kurtů, na opravy menšího charakteru (barvy, čistící prostředky, broušení nožů na
traktůrku, struny, křovinořezu), na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty do
traktůrku a křovinořezů).
2. ZM bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2016 uzavíranou
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou
předsedou Michalem Majákem, tuto smlouvu schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi
města tuto smlouvu podepsat.
Usnesení č. 177/2016
ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2015 ve výši 676.200,- Kč (výkon státní správy v
působností obcí). Zároveň ZM rozhodlo, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
Usnesení č. 178/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 179/2016
1. ZM projednalo předloženou informaci o investičních akcích města nad rámec schváleného
rozpočtu na rok 2016 a tuto informaci bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo schválit realizaci investiční akce „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“
v roce 2016.
3. ZM rozhodlo schválit realizaci investiční akce „Instalace plynových kotlů v objektech
bytových domů č.p. 339-340 a č.p. 345-346“ v roce 2016.
4. ZM rozhodlo schválit zajištění projektové dokumentace stavby „Jiříkov – stavební
úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“ v roce 2016.
5. ZM rozhodlo schválit zajištění projektové dokumentace pro umístění stavby
„Protipovodňová opatření“ v roce 2016.
6. ZM rozhodlo schválit zajištění projektové dokumentace a realizaci akce „Protipovodňová
opatření pro svazek obcí“ v roce 2016.
7. ZM rozhodlo zajistit financování výše uvedených investičních akcí z úvěru.
Usnesení č. 180/2016
1. ZM na základě informace o investičních akcích města nad rámec schváleného rozpočtu na
rok 2016 v celkové hodnotě 16.932.855,- Kč rozhodlo o úhradě investičních akcí nad rámec
schváleného rozpočtu na rok 2016 úvěrem do výše 17.000.000,- Kč. Zároveň ZM ukládá RM
vyhlásit veřejnou zakázku na přijetí úvěru na předfinancování investičních akcí nad rámec
schváleného rozpočtu na rok 2016.
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2. ZM rozhodlo před přijetím nového úvěru na úhradu investičních akcí nad rámec
schváleného rozpočtu na rok 2016 uhradit investiční úvěr ve výši 5.750.104,54 Kč, smlouva o
úvěru č. 11690/15/LCD, na zajištění stavebních prací na projekt „Zahrada krále Jiříka“
z přijaté dotace na akci „Zahrada krále Jiříka“ ve výši 5.099.646,15 Kč jako mimořádnou
splátku úvěru, zbylou část ve výši 650.458,39 Kč uhradit z rozpočtu města celkově zapojením
financování.
Usnesení č. 181/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 25. 01. 2016.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu a čerpání PHM u
vozidel Městského úřadu Jiříkov, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a u vozidla
Městské policie Jiříkov s výsledkem bez závad.
Usnesení č. 182/2016
1. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne
14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů neuvolněnému členu
zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi, za výkon místostarosty odměnu dle sl. 6 ve výši
5.933,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce, dle sl. 8 ve výši 10.451,- Kč + 696,- Kč, tj.
celková měsíční odměna za výkon funkce neuvolněný místostarosta ve výši 17.080,- Kč
s platností od 01. 03. 2016.
2. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne
14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu ve výši:
člen zastupitelstva
sl. 12 = 426,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč =
703,- Kč
člen rady města
sl. 9 = 1.759,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč = 2.036,- Kč
předseda výboru nebo komise
sl. 10 = 1.386,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč = 1.663,- Kč
člen výboru, člen komise
nebo člen zvláštního orgánu
sl. 11 = 1.194,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč = 1.471,- Kč
3. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu s platností od 01. 03. 2016 v daný den
výplatního termínu zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé funkce.
Usnesení č. 183/2016
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:
.……………………………..
Bc. Dagmar Farská

……………………………..
Mgr. Josef Pokorák

4

V Jiříkově dne 02. 03. 2016
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 10. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 24. února 2016
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Bc. Dagmar Farská

……………………….…….
Mgr. Josef Pokorák

Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

6

1. Zahájení
Audio záznam nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné
zastupitele a občany města. V 16:00 hodin zahájil 10. 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: Ing. Roland Hase
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
člen: Mgr. Vladimír Matička
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
člen: Mgr. Michal Mrázek
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Bc. Dagmar Farská 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 10. 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 a pan starosta podrobně informovali o
plnění usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 7. ZM: usn. č. 115/2015 – trvá (smlouva zatím nebyla uzavřena),
9. ZM: - usn. č. 150/2015 – splněno, usn. č. 151/2015 – splněno, usn. č. 152/2015 – bod 2 a)
– trvá (smlouva zatím nebyla uzavřena), body 2 b), 2 c) – splněno, usn. č. 153/2015 –
splněno
Finanční záležitosti: 8. ZM: usn. č. 142/2015 – trvá (osobní automobil koupen a dne
29. 02. 2015 bude přistaven k montáži GPS), usn. č. 143/2015 – bod 2 – splněno, 9. ZM: usn.
č. 154/2015 – splněno, usn. č. 155/2015 – splněno, usn. č. 156/2015 – splněno, usn. č.
157/2015 – splněno, usn. č. 158/2015 – splněno, usn. č. 159/2015 – splněno, usn. č. 160/2015
– splněno, usn. č. 161/2015 – splněno, usn. č. 162/2015 – splněno
Obecně závazné vyhlášky: usn. č. 163/2015 – splněno, usn. č. 164/2015 – splněno
Různé: usn. č. 165/2015 – splněno, usn. č. 166/2015 – splněno, usn. č. 167/2015 – trvá
(sloučení příspěvkových organizací bude provedeno ke dni 01. 09. 2016), usn. č. 168/2015 splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 170/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Nejprve vystoupil npor. Bc. Josef Hýbl, vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky
se svým zástupcem npor. Ing. Romanem Linkou ve věci trestních činů a přestupků v obvodu
Rumburk a městě Jiříkov, a také ve věci nynější migrační situace. Dále zodpovídal občanům
dotazy a bylo jim poděkováno za účast.
- Pan Kolompár – jak město postupuje vůči problematickým obyvatelům města, kteří
znepříjemňují život ostatním občanům? Došlo to tak daleko, že jsme s panem starostou
skončili u soudu. – Bc. Stredák – situaci již řešila přestupková komise. – Pan starosta – zda
byl incident v rámci terorizování nájemníků, dozvěděli jsme se až na základě Vaší interpelace
na RM. Řeší-li to Policie ČR, není nám povinna předat informace, dále to bylo řešeno
přestupkovou komisí, do které také nezasahujeme.
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- Pan Fodor st. – jak je opuštěný dům naproti p. S., mladí Romové tam vozí nepořádek a
z domu je slyšet, jak se lámou okna, vozí to i k domu, ve kterém bydlí p. B.
- Paní Fodorová – Tito Romové terorizují nás, mají nepořádek na zahradě, smrdí to u nich
výkaly, pálí vše možné večer po 22 hod., nehledě na to, že jistě neplatí poplatky za psy,
kterých tam mají spoustu. – Pan starosta – máme poznamenáno, udělá se šetření a poplatky
prověříme.
- V 16:38 hod. se dostavil pan Rudolf Mark.
- Pan Fodor ml. – on se natáčí válečný film o Jiříkově? Všude je to po Jiříkově rozkopané,
kdo opraví obrubníky? Je to katastrofa, jak to tu vypadá. – Pan starosta – to je bohužel
pravda, nemáme žádné páky k řešení, stěžujeme si neustále, zhotovitelé říkají, že opraví a
poté nic. Na kontrolních dnech je přítomen i zástupce investora SVS, a.s. Teplice. Město nedá
souhlas ke kolaudačnímu řízení a pokud to neopraví, podáme žalobu.
- Pan Kolompár – měl bych výtku ohledně pana Horáka mladšího, policisty v Jiříkově. Byl
jsem přizván na městskou policii, městský policista nepostupoval dle zákona. Mělo dojít
k nějakému postupu a sám mi řekl, že vyslýchal dvě hodiny a stále se nic nedozvěděl. – Pan
místostarosta – tyto věci se samozřejmě dozvídám, nevím, zda znáte právní řád. Nemyslím si,
že byste do toho policistovi měl mluvit. Policista ví, co má dělat, obžalovanou vyslechl, svědky
také, neměl byste do těchto situací vstupovat. - Pan Kolompár – žádal jsem o předání na státní
policii do Rumburka z toho důvodu, že nekonal. Řešil totiž smetí na lopatku, což mi řekl sám.
- Pan místostarosta - je zajímavé, že když tam nebyl pan Š., problémy tam nebyly.
Dále pan starosta ukončil diskuzi.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelům města žádosti
o prodloužení lhůty na předložení kolaudačního rozhodnutí – prodloužení smlouvy o budoucí
kupní smlouvě. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 171/2016
1. ZM projednalo:
a) předložený návrh Dodatku č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008
ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., 408 01 Rumburk a panem J.
J., 407 53 Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 45 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2017.
b) předložený návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 08/2011 ze dne
02. 05. 2011 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na
st.p.č. 2053 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní
porost) o výměře 837 m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde ke změně předmětu smlouvy a
prodloužení smlouvy do 30. 06. 2018.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr:
a) uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze dne
28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., 408 01 Rumburk a panem J. J., 407 53
Jiříkov, a to na část p.p.č. 616/2 (zahrada) o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 ( zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 45 m2
vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2017.
b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 08/2011 ze dne 02. 05. 2011
mezi Městem Jiříkov a manželi M. a P. K., 407 53 Jiříkov, a to na st.p.č. 2053 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 150 m2 a p.p.č. 618/1 (trvalý travní porost) o výměře 837 m2 vše
v k.ú. Jiříkov, kterým dojde ke změně předmětu smlouvy a prodloužení smlouvy do
30. 06. 2018.
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
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b) prodej nemovitostí
Paní Sabo přednesl zastupitelům města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podaných žádostí. Jedná se o prodej části p.p.č. 2476/4 o výměře 2 m 2 a části p.p.č. 2476/8 o
výměře 1 m2 vše v k.ú. Jiříkov. Žadatel legalizuje stavbu garáže v Oldřichově ulici a při
zaměření stavby bylo zjištěno, že celkem 3 m2 stojí na pozemcích Města Jiříkova. Jedná se o
pozemky u domu Města Jiříkova č.p. 682. Pozemky jsou již geometricky odděleny.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 172/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2476/4
(zahrada) o výměře 2 m2 a část p.p.č. 2476/8 (zahrada) o výměře 1 m2 dle GOP č.
1453-43/2015, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům L. P., 407 53 Jiříkov a Z.
P., 407 47 Varnsdorf, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 360,- Kč.
hlasování = 15 pro
5. Usnesení z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům města usnesení
z 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 02. 2016.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 173/2016
ZM bere na vědomí usnesení 10. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17. 02. 2016 a zároveň schvaluje Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova na rok 2016 dle předloženého návrhu.
hlasování = 15 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 15/2015 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům rozpočtové opatření č. 15/2015 - přesun
kompetence na radu města. Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 174/2016
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2015 Města Jiříkova, které dle stanovené
kompetence zastupitelstvem města ze dne 14. 12. 2015, č. usnesení 161/2015 z 9. zasedání
ZM, schválila rada města usnesením č. 476/2015 na 35. schůzi konané dne 30. 12. 2015.
hlasování = 15 pro
b) vyúčtování příspěvku roku 2015 – TJ Spartak Jiříkov
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelstvu vyúčtování příspěvku roku 2015 – TJ Spartak
Jiříkov. Zastupitelstvo přijalo usnesení:
Usnesení č. 175/2016
ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku poskytnutého v roce 2015
TJ Spartak Jiříkov, příspěvek byl ve výši ve výši 200. 000,- Kč, a to:
a) 150.000,- Kč na úhradu:
- výdajů na úpravu travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání),
- výdajů na zajištění hrací plochy (lajnování, vápno),
- výdajů na úpravu tenisových kurtů,
- výdajů na údržbu areálu (barvy, čisticí prostředky, broušení nožů na traktůrku, struny,
oplocení),
- výdajů na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty do traktůrku).
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b) 50.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže, startovné, cestovní náklady,
náklady na rozhodčí, sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě,
branky).
Příspěvek je řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše uvedené vyúčtování
příspěvku schvaluje.
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
c) poskytnutí příspěvku TJ Spartak Jiříkov, z.s., z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání poskytnutí příspěvku TJ
Spartak Jiříkov, z.s., z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016. Zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
Usnesení č. 176/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou Michalem Majákem, o finanční dotaci na zajištění
provozu sportovního areálu v roce 2016 z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016 a rozhodlo
poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, na rok 2016 v
celkové výši 150.000,- Kč,- na výdaje spojené s úpravou travnaté plochy (hnojení,
rekultivace, pískování, sekání), se zajištěním hracích ploch (lajnování, vápno), s úpravou
tenisových kurtů, na opravy menšího charakteru (barvy, čistící prostředky, broušení nožů na
traktůrku, struny, křovinořezu), na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty do
traktůrku a křovinořezů).
2. ZM bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2016 uzavíranou
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou
předsedou Michalem Majákem, tuto smlouvu schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi
města tuto smlouvu podepsat.
hlasování = 13 pro, 2 se zdrželi
d) přijetí příspěvku na výkon státní správy v působnosti obcí
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání přijetí příspěvku na výkon
státní správy v působnosti obcí. Zastupitelstvo města následně přijalo usnesení:
Usnesení č. 177/2016
ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2015 ve výši 676.200,- Kč (výkon státní správy v
působností obcí). Zároveň ZM rozhodlo, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
hlasování = 15 pro
e) rozpočtové opatření č. 2/2016 Města Jiříkova
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům rozpočtové opatření č. 2/2016 Města Jiříkova.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 178/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 2/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 15 pro
f) informace o investičních akcích města nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2016
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo informoval o investičních akcích
města nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2016. Jedná se o realizaci těchto investičních
akcí:
1.) Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa.
2.) Instalace plynových kotlů v objektech bytových domů č.p. 339-340 a č.p. 345-346.
3.) Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice.
4.) Protipovodňová opatření.
5.) Protipovodňová opatření pro svazek obcí.
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Veškeré výše uvedené investiční akce nebyly zahrnuty do rozpočtu města Jiříkov, ale byly
vedeny v patrnosti v případě jejich realizace při získání dotace s výjimkou stavby č. 2, která
byla řešena od roku 2015, kdy nám SBDO Průkopník Varnsdorf sdělil, že bude ukončen
provoz plynové kotelny v Jiříkově. Přepokládané náklady u realizace staveb (č. 1, 2, 5) jsou
pouze informativní, skutečné náklady budou známy po provedeném výběrovém řízení na
dodavatele stavby. U projektových činností u staveb (č. 3 a 4) jsou uvedené náklady na
základě předložených nabídek.
- Mgr. Matička – jedná se zde o důležité věci, bojím se výsledné části. Zadluženost by byla
asi 40.000.000,- Kč, máme na to finance? – Bc. Schovancová – pohybujeme se se zadlužeností
do 10%, což je dobré. Úvěr se nemusí vyčerpat v maximální výši 17.000.000,- Kč, něco se
uhradí ze svých zdrojů, dále si určíme podmínku mimořádných splátek bez sankcí, ručeno je
pouze rozpočtem, ne majetkem a čerpání se domluví na nejdelší dobu.
- Pan Mark – výše celkových úvěrů činní zhruba 40.000.000,- Kč. Jaká příjmová částka je
rozpočtu města? – Bc. Schovancová – 50.000.000,- Kč je příjem, úvěry jsou dlouhodobé, na
15 let, neplatí se v prvním roce. – Pan Mark – vyskytnou-li se nečekané události, dluh nám
stoupá. – Bc. Schovancová – ukazatel nám neroste, jsme kolem 5-7 %, riziko je až kolem 30%,
potom zasahuje ministerstvo. – Ing. Hase – také dostaneme dotace. – Pan starosta – byla tu
několikrát otázka průjezdnosti komunikací, rozhlasy, protipovodňová opatření a lze na ně
dosáhnout dotacemi, až na kotelny v Březinkách.
- Pan Dvořák – protipovodňová opatření – to je ve fázi studie? – Pan starosta – je to projekt.
– Pan Dvořák – bude se měnit? – Pan starosta – je to na základě jejich studie, dělala si to
firma sama, mají k tomu měřiče a vidí, kde jich je kolik třeba. – Pan Dvořák – nenašel jsem
nikde cenu za údržbu. – Pan starosta – údržba jde na vrub města, neví se, nelze přesně určit.
– Bc. Stredák – 3 – 4 roky běží baterie bez problémů, 1 baterie stojí kolem 1.000,- Kč. – Pan
Wittgruber – máme jich tu skoro 200.
Zastupitelé po této diskuzi přijali následující usnesení:
Usnesení č. 179/2016
1. ZM projednalo předloženou informaci o investičních akcích města nad rámec schváleného
rozpočtu na rok 2016 a tuto informaci bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo schválit realizaci investiční akce „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“
v roce 2016.
3. ZM rozhodlo schválit realizaci investiční akce „Instalace plynových kotlů v objektech
bytových domů č.p. 339-340 a č.p. 345-346“ v roce 2016.
4. ZM rozhodlo schválit zajištění projektové dokumentace stavby „Jiříkov – stavební
úpravy objektu č.p. 209, ul. Františkova – Hasičská zbrojnice“ v roce 2016.
5. ZM rozhodlo schválit zajištění projektové dokumentace pro umístění stavby
„Protipovodňová opatření“ v roce 2016.
6. ZM rozhodlo schválit zajištění projektové dokumentace a realizaci akce „Protipovodňová
opatření pro svazek obcí“ v roce 2016.
7. ZM rozhodlo zajistit financování výše uvedených investičních akcí z úvěru.
hlasování = 15 pro
g) přijetí úvěru na investiční akce nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2016
Paní Bc. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí úvěru na investiční akce nad
rámec schváleného rozpočtu na rok 2016 a zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 180/2016
1. ZM na základě informace o investičních akcích města nad rámec schváleného rozpočtu na
rok 2016 v celkové hodnotě 16.932.855,- Kč rozhodlo o úhradě investičních akcí nad rámec
schváleného rozpočtu na rok 2016 úvěrem do výše 17.000.000,- Kč. Zároveň ZM ukládá RM
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vyhlásit veřejnou zakázku na přijetí úvěru na předfinancování investičních akcí nad rámec
schváleného rozpočtu na rok 2016.
2. ZM rozhodlo před přijetím nového úvěru na úhradu investičních akcí nad rámec
schváleného rozpočtu na rok 2016 uhradit investiční úvěr ve výši 5.750.104,54 Kč, smlouva o
úvěru č. 11690/15/LCD, na zajištění stavebních prací na projekt „Zahrada krále Jiříka“
z přijaté dotace na akci „Zahrada krále Jiříka“ ve výši 5.099.646,15 Kč jako mimořádnou
splátku úvěru, zbylou část ve výši 650.458,39 Kč uhradit z rozpočtu města celkově zapojením
financování.
hlasování = 15 pro
7. Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Referent odboru vnitřní správy pan Bc. Semerád předložil zastupitelům města k projednání
Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova a zastupitelé přijali
následně usnesení:
Usnesení č. 181/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 25. 01. 2016.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu a čerpání PHM u
vozidel Městského úřadu Jiříkov, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a u vozidla
Městské policie Jiříkov s výsledkem bez závad.
hlasování = 15 pro
8. Různé
a) odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Pan starosta přednesl k projednání Nařízení vlády č. 352/2016 Sb., ze dne 14. prosince 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Stávající odměny uvolněným a neuvolněným
členům Zastupitelstva města Jiříkova byly zvýšeny cca o 3%.
- Pan Mark – navýšení odměn vyplývá z navyšování mezd úředníkům? – Pan starosta – vyšlo
dle nařízení vlády, které zastupitelstvo může schválit.
Pan místostarosta uvedl, že má k projednávané věci vztah.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 182/2016
1. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne
14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů neuvolněnému členu
zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi, za výkon místostarosty odměnu dle sl. 6 ve výši
5.933,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce, dle sl. 8 ve výši 10.451,- Kč + 696,- Kč, tj.
celková měsíční odměna za výkon funkce neuvolněný místostarosta ve výši 17.080,- Kč
s platností od 01. 03. 2016.
2. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 352/2015 Sb., ze dne
14. prosince 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu ve výši:
člen zastupitelstva
sl. 12 = 426,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč =
703,- Kč
člen rady města
sl. 9 = 1.759,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč = 2.036,- Kč
předseda výboru nebo komise sl. 10 = 1.386,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč = 1.663,- Kč
člen výboru, člen komise
nebo člen zvláštního orgánu
sl. 11 = 1.194,- Kč + sl. 13 = 277,- Kč = 1.471,- Kč
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3. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu s platností od 01. 03. 2016 v daný den
výplatního termínu zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé funkce.
hlasování = 12 pro, 2 proti, 1 se zdržel
b) informace o činnosti rady města
Pan starosta informoval o činnosti rady města podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Rada obce je výkonným orgánem obce a ze své
činnosti v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Informace o činnosti
rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města (9. ZM ze dne
14. 12. 2015) jsou:
- Informace z 33. schůze RM konané dne 07. 12. 2015.
- Informace z 34. schůze RM konané dne 21. 12. 2015.
- Informace z 35. schůze RM konané dne 30. 12. 2015.
- Informace z 36. schůze RM konané dne 18. 01. 2016.
- Informace z 37. schůze RM konané dne 01. 02. 2016.
Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 183/2016
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 = 15 pro
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
- Pan Havlůj – měl jsem nějaké připomínky, na které jsem odpovědi dostal, na výstavbu
školky jsem ale nedostal odpověď. K dnešnímu dni školka není naplněna, místo 75 dětí je tam
36 dětí. Tím byla stavba předražena o téměř 6.000.000,- Kč, kdo to prosadil a jak bude
postupováno? Dal jsem to písemně. Stavba školy, a sice zateplení se protáhlo, firma Elstav
nebyla schopná a překročily se náklady skoro o 4.475.000,- Kč. Trvám na tom, že se jedná o
škodu. Neopravují se komunikace. Není plán kulturních akcí, ani internetu. Vybrali jste dobře
dvě firmy, které dělaly zdravotní střediska a jsou v pořádku, tak proč tak nebylo u předešlých
akcí? – Pan starosta – položil jste otázku - proč není naplněna MŠ, předal jsem na 9. ZM
zastupitelům počet narozených dětí v Jiříkově a nemůžu vědět, které děti se do školky přihlásí
a které ne. Od roku 2008 – 2015 bylo narozeno 275 dětí v Jiříkově a potřebovali jsme
zabezpečit kapacitu školky. Vaše písemné podání bude vyřízeno v zákonné lhůtě a bude Vám
písemně odpovězeno.
- Mgr. Matička – vrátil bych se ke školce, ztrácím se v tom. Školka není naplněná. Před 4 lety
se zde odhlasovalo, že je potřeba udělat zde školku s kapacitou 75 míst a argumentem bylo, že
je spousta dětí a porodnost je vysoká. Postavila se školka, prodražilo to stavbu o
5.600.000,- Kč a dnes máme nedostatek dětí, to nikdo nevěděl, že děti nebudou a dopadne to
takto? – Pan starosta - dal jsem Vám minule přehled narozených dětí, mám mezi lidmi chodit
a dělat diskuzi, kdo do školky půjde a kdo ne? Odmítaly se děti přijímat do školek v rámci
plné kapacity. Nevím, kde pan Havlůj vzal číslo 36 dětí. - Mgr. Bc. Šamša – situace se
samozřejmě mění, od roku 2017 bude povinné poslední rok předškolního vzdělávání a
kapacitně se určitě naplní. - Mgr. Pokorák – chtěl bych jen doplnit, že do školek budou chodit
i 2,5 leté děti. - Pan Havlůj – kde jsem sebral číslo dětí, bylo to zhruba před 2 měsíci
vyvěšeno na úřední desce mateřské školy v ulici Filipovská. Měl bych ještě jeden dotaz. Co
rada města udělá pro to, aby tu vniklo více pracovních míst? Proč nepropagujete průmyslové
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zóny? – Pan starosta – ZM schvalovalo nový územní plán, kde jsou vytipovány průmyslové
zóny v rámci možností podnikat v Jiříkově. – Pan Havlůj – proč nepropagujete dál? Nebo proč
neuděláte technické služby, jako mají ve Šluknově? – Mgr. Bc. Šamša – myšlenka ohledně
průmyslové zóny je dobrá, ale město na budování nemá finance, než se najde investor, bude
stát ladem. Bohužel je zde špatná dostupnost, žádná železnice, nikdo se sem samozřejmě
nehrne, zbudovat průmyslovou zónu není jednoduché. – Mgr. Pokorák – je tu také problém
s elektřinou, nejsou kapacity na využití elektřiny a ČEZ sem investovat nebude. – Pan
starosta - nejbližší možná doba pro zvýšení kapacity elektřiny vychází na rok 2020 – 2021
v rámci investic ČEZ na posílení elektřiny Šluknovského výběžku.
- Pan Wittgruber – průmyslová zóna - vrátil bych se k územnímu plánu, tedy k pozemkům na
Rumburské ul. a je třeba provést další stupně územního plánu, což je také o nějakých
financích, tak aby se na to nezapomnělo. Je to také dáno termíny. – Pan Sabo – zabezpečíme
realizaci dalších stupňů, je to přístupné na našich www. stránkách. města.
- Pan Wittgruber – měl bych připomínky k náměstí, jak se bude pokračovat dál? Část
elektriky se položilo do země, ale když budeme dělat náměstí za cca 30.000.000,- Kč, mělo
by se i zbytek elektřiny uložit do země. – Pan starosta – počítá se s tím.
- Pan Wittgruber – víme o projektu na náměstí, který byl hrozný, trvalo rok, než se předělalo.
Nelíbí se mi, jak to firma dělá, město by mohlo oslovit paní Ing. Janu Košťálovou,
architektku, která by dala projekt do souladu a mohla by i provést nějaký stupeň stavebního
dozoru. Co zde vytváří firma SaM, se mi nelíbí. Také bychom se jí mohli zeptat na
cyklostezky, aj. Dále nevyhovuje zvýšený přechod u školy, teď je dobrá šance ho předělat,
snížit. Školka – zahrada – opěrná zeď se rozpadá, musí se vyřešit, stálo by za to, připravit
projekt. – Pan starosta – přechod se opraví v rámci komunikací a s opěrnou zdí u MŠ se
počítá. Pan Wittgruber - ještě jsem se chtěl zeptat na Facebookovou prezentaci města.
Všechna města se prezentují akcemi v Jiříkově. Nelíbí se mi příspěvky jednoho radního, který
k tomuto profilu má přístup. Buď budou mít všichni zastupitelé stejný přístup, nebo žádný.
- Pan Pernica – mám podobný dotaz. V lednových Jiříkovských novinách jsem si přečetl
článek „Ohlédnutí za rokem 2015“, bylo to pěkné počtení, co se povedlo, co ne, ale dostal
jsem ránu mezi oči, když jsem se dočetl, že do majetku města byl opět získán objekt bývalé
Besedy, jehož osud zpečetilo rozhodnutí ZM, a to rozhodlo o demolici, která by se měla
uskutečnit v následujících měsících. To přece není pravda. Zastupitelé nezpečetili osud, osud
přeci zpečetil statický posudek. – Ing. Bc. Jurajda, DiS. – to je slovíčkaření. Pan Pernica mělo být napsáno, že ZM rozhodlo na základě statického posudku. Vyplynulo mi z článku, že
zastupitelé zlikvidovali Besedu, ale my ji nezlikvidovali, byl na Besedu nějaký statický
posudek. Cizí člověk, který nečte přímý zápis, si přečte tohle a špatně to pochopí. – Ing. Bc.
Jurajda, DiS. – o posudku bylo psáno v minulých článcích a co se týče zpečetění osudu, tak i
na základě posudku jsme mohli rozhodnout, že Besedu zachováme. Nemyslel jsem to tak a
pokud to tak zní, mrzí mě to. – Mgr. Matička – chtěl bych reagovat na pana Wittgrubera,
k Facebooku jsem neměl přístup, nemohl jsem nic přidávat 3 roky na stránky města, nějak to
nefungovalo. Bylo zde jisté hnutí na zachování Besedy, nehlasoval jsem pro demolici, to víte.
To je vše.
- Bc. Farská – měla bych připomínku, která se již v minulosti řešila. Byla jsem požádána,
abych tu vznesla výtku od rodičů dětí z Filipova, kteří mají problém se dostávat do školy do
Rumburku nebo Varnsdorfu. Proč město není schopno zajistit, aby děti měly možnost jezdit i
z Filipova? – Pan starosta – řešili jsme jako starostové Šluknovska, měli jsme pozvaný na
jednání Šluknovska i krajský úřad a bylo nám řečeno, že kraj je objednavatelem a mají
koncepci, která řeší toto napojení a bylo nám řečeno, že děti můžou přestupovat a počkat na
přestupující autobus. Je to problém, kraj s námi nechtěl řešit.
- Mgr. Pokorák – s panem Jurajdou jsme byli na Destinačním fondu a nespokojenost není
pouze s dopravou, ale na Šluknovský výběžek se všeobecně nehledí a padaly tam názory, že
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by Šluknovský výběžek měl uvažovat o přijetí pod Liberecký kraj. – Pan starosta – měli jsme
stížnosti a petice od občanů ve věci dopravní obslužnosti, které jsme předali na kraj, ale bylo
uvedeno, že prioritou je železniční dopravu, která k nám byla zrušena.
Pan místostarosta přednesl zastupitelům města půlroční zprávu o plnění úkolů, které mu byly
uloženy zastupitelstvem města.
Dále v diskuzi vystoupil pan Rudolf Mark – zastupitel města ve věci prezentace „Zahrada
krále Jiříka“. Pan starosta položil dotaz zastupitelům, zda tento bod chtějí zařadit do programu
jednání ZM, zastupitelé souhlasili, a proto dal hlasovat o přijetí bodu 8 c) prezentace
„Zahrada krále Jiříka“. S výsledkem hlasování 12 pro, 2 se zdrželi, byl tento bod prezentace
„Zahrada krále Jiříka“ zařazen do programu jednání ZM. Následně pan Mark tuto prezentaci
provedl. Zastupitelé po diskuzi k projednávanému bodu programu nepřijali žádné usnesení.
- Mgr. Matička – bude pověřená osoba, která se bude starat o Zahradu krále Jiříka? – Pan
starosta – ano, byla přijata osoba, která mimo jiné má i toto v pracovní náplni.
- Mgr. Matička – MŠ byla vybavena nábytkem za 500.000,- Kč, jak byl využit původní
nábytek? – Pan starosta – bude odpovězeno písemně.
- Mgr. Matička – co se chystá s budovami, které město odkoupilo? – Pan starosta – budeme
řešit v rámci dotací a zastupitelé rozhodnou, jak s nimi bude naloženo.
- Mgr. Matička – proč je nedostatek dělníků na výstavbě kanalizace? – Pan starosta – počet
dělníků neovlivníme. – Pan Sabo – akce je prodloužena do 30. 05. 2016.
- Mgr. Matička – kde je plot, který se demontoval u budovy MŠ na ul. Filipovská? – Pan
starosta – plot je uložen na Drobné provozovně.
- Mgr. Matička – u bývalých Lustrů je panelový chodníček, kde je tma. – Pan starosta – je to
v řešení.
- Mgr. Matička – proč se nevybuduje zpomalovací semafor? – Pan starosta – v rámci okresu
Děčín se samostatně nepovolují, pouze v souvislosti s přechodem pro chodce.
- Mgr. Matička – nechce Město Jiříkov převzít záštitu nad Retro 1. májem? – Pan starosta –
zastavte se a domluvíme se.
- Mgr. Matička seznámil zastupitele, že dne 11. 03. 2016 se bude konat akce Muzejní noc.
- Pan Wittgruber – u Drobné provozovny je skládka již 10 let a firma budující kanalizaci,
která má ve výpůjčce prostory od města, by ji měla vyklidit.
- Pan Kolompár – převzali jste budovy po ÚSP od krajského úřadu s podmínkou, že se tam
zřídí azylový dům. – Pan starosta – krajský úřad stanovil podmínku provozování sociálních
služeb.
- Bc. Farská informovala zastupitele o novém spolku „Betlemářů“.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 10. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:50 hodin.
V Jiříkově dne 02. 03. 2016
Zapsala: Natálie Černá

Schválil starosta města pan Michal Maják

………………………………….
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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