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 11. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 19. dubna 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) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí
b) záměr prodeje nemovitostí
c) záměry prodeje nemovitostí
d) prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
e) odkoupení čističky odpadních vod v Teplické ulici, včetně splaškové
kanalizace
5. Usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2015
b) roční účetní závěrka za účetní období roku 2015 a rozbor hospodaření Města
Jiříkova za leden - prosinec 2015
c) úhrada příspěvků
d) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016
e) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
f) poskytnutí dotací z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
g) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok
2016
h) rozpočtové opatření č. 6/2016 Města Jiříkova
i) přijetí úvěru
7. Různé
a) informace o pořízení územních studií v rámci schváleného ÚPM Jiříkov
b) demolice objektu č.p. 1
c) veřejnoprávní smlouva č. 3/2016
d) informace o činnosti rady města
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
9. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 184/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.

Usnesení č. 185/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji části st.p.č. 691 (zastavěná plocha
a nádvoří) pod stavbou bytového domu č.p. 494 v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a
nádvoří) pod stavbou bytového domu č.p. 494 v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 186/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji částí p.p.č. 1896/4 (zahrada), p.p.č.
6557 (vodní plocha), p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1894/3 (zahrada) a p.p.č.
1896/10 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji částí p.p.č. 1896/4 (zahrada), p.p.č.
6557 (vodní plocha), p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1894/3 (zahrada) a p.p.č.
1896/10 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 187/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 2025 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 110 m2 a p.p.č. 607/8 (trvalý travní
porost) o výměře 672 m2 vše k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby
za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 026/2006, tj. celkem 3.170,- Kč, kde
kupující zároveň podepíší směnku ve výši 30.360,- Kč. Směnka je splatná, pokud nebude do
31. 12. 2017 rodinný dům na st.p.č. 2025 zkolaudován.
Usnesení č. 188/2016
1. ZM projednalo záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP na stavbu
rodinného domu za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1. + náklady.
b) části p.p.č. 5838/1 (zahrada) o výměře 223 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP za cenu dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 189/2016
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:
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.
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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. 190/2016
1. ZM projednalo návrh odkupu stavby čističky odpadních vod (ČOV DČB 16), vedené
v katastru nemovitostí jako stavba technického vybavení bez č.p. umístěné na stavební
parcele č. 1906, stavební parcele č. 1965 a stavební parcele č. 1966 vše v katastrálním území
Jiříkov, včetně splaškové kanalizace o celkové délce 821 m, která je vedena v ulicích
Mělnická a Teplická od firmy JST s.r.o., IČO: 49099728, se sídlem 9. května 1667, 407 53
Jiříkov zastoupené jednatelem Zbyňkem Metelkou za celkovou kupní cenu 1,- Kč a tento
návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo odkoupit stavbu čističky odpadních vod (ČOV DČB 16), vedené v katastru
nemovitostí jako stavba technického vybavení bez č.p. umístěné na stavební parcele č. 1906,
stavební parcele č. 1965 a stavební parcele č. 1966 vše v katastrálním území Jiříkov, včetně
splaškové kanalizace o celkové délce 821 m, která je vedena v ulicích Mělnická a Teplická
od firmy JST s.r.o., IČO: 49099728, se sídlem 9. května 1667, 407 53 Jiříkov zastoupené
jednatelem Zbyňkem Metelkou za celkovou kupní cenu 1,- Kč.
3. ZM pověřuje: starostu města – k jednání s firmou SVS, a.s., Přítkovská 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 49099469, o prodeji splaškové kanalizace, která je vedena
v ulicích Mělnická a Teplická, o celkové délce 821 m.
Usnesení č. 191/2016
ZM bere na vědomí usnesení 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 18. 04. 2016.
Usnesení č. 192/2016
ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2015:

a) Výkon státní správy
b) Akt. politika zaměstnanosti
c) Cíl 3 - Oživení turismu v německo-českém pohraničí I.
d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady
e) Podpora sociálních služeb
f) Zdravotní středisko č.p. 730-snížení ener. náročnosti
g) Zdravotní středisko č.p. 907-snížení ener. náročnosti
h) ZŠ Jiříkov,č.p. 680 a 740? snížení ener. náročnosti
i) Zahrada krále Jiříka
.
j) Cíl 3 – Oživení turismu v německo-česk. pohraničí II.

Celkem

Výše dotace
(příspěvku)

Vratka
nedočerpané
dotace

677.700,- Kč
5.744.718,- Kč
161.131,83 Kč
229.803,- Kč
8.264.000,- Kč
1.340.917,96 Kč
1.009.681,96 Kč
4.006.214,78 Kč
5.099.646,15 Kč
2.715.816,11 Kč

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

29.249.629,79 Kč

0,- Kč

a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2015 schválit.
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Usnesení č. 193/2016
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2015,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2015, příjmy ve výši 79.157.500,39
Kč, výdaje ve výši 78.831.102,45 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 326.397,94 Kč, výnosy
ve výši 65.334.720,42 Kč, náklady ve výši 60.763.345,25 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 7.402.975,17 Kč, daň z příjmu 2.831.760,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 4.571.375,17 Kč, při elektronickém podání
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014 došlo ke snížení daňové
povinnosti o 160,- Kč, tj. na 2.831.600,- Kč.
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2015 ve výši 30.091.552,96 Kč,
e) roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2015,
f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2015.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2015 se stavem k 31. 12. 2015,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2015 Města Jiříkova ve výši
4.571.375,17 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2015 a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2015 a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2015 ve výši
24.602.521,- Kč (č.p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2015 ve výši 7,5 %.
Usnesení č. 194/2016
1. ZM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR, 5. května 1640/65,
Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2016 ve výši
11.890,40 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na členský příspěvek na rok 2016,
ZM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu této faktury ve výši 11.890,40 Kč.
2. ZM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu poplatku Města Jiříkova do Destinačního
fondu v kategorii „Rozvoj“ na rok 2016 ve výši 14.000,- Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto
fakturu na poplatek do Destinačního fondu na rok 2016, ZM zároveň ukládá tajemníkovi
MěÚ zabezpečit úhradu této faktury ve výši 14.000,- Kč.
3. ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Náměstí
Míru 1, Šluknov, IČ: 49889681, na poskytnutí příspěvku na „Optimalizaci hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj
Šluknovska“ ve výši 15.097,- Kč a rozhodlo tento účtovací dopis na poskytnutí příspěvku
schválit a uhradit, ZM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto
účtovacího dopisu ve výši 15.097,- Kč.
4. ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER,
Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2016
ve výši 18.510,- Kč a rozhodlo schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek
na rok 2016, ZM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího
dopisu ve výši 18.510,- Kč.
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Usnesení č. 195/2016
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
na rok 2016 v celkové výši 220.000,- Kč, a to 120.000,- Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2016.
Usnesení č. 196/2016
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.841.047,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
Usnesení č. 197/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2016, a
to „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
žádost o dotaci ve výši 70.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní
hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců, honoráře pro umělce,
plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, ve výši 40.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu
varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců,
honoráře pro umělce, plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů. Důvodem
je tradiční poskytování příspěvků.
3. ZM bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2016 uzavíranou
mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, 407 53
Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupenou předsedou spolku Jiřím Chlumem, tuto smlouvu
schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
Usnesení č. 198/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2016, a
to SK VIKTORIE, z.s, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, žádost o dotaci ve
výši 100.000,- Kč na metodický materiál, sportovní oblečení a obuv, pomůcky na cvičení,
částečnou úhrada startovného na soutěžích a autobusové dopravy na soutěže, úhrada nákladů
spojených s účastí na ostatních sportovních akcích a přehlídkách.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, ve výši 50.000,- Kč na metodický materiál, sportovní oblečení a obuv,
pomůcky na cvičení, částečnou úhrada startovného na soutěžích a autobusové dopravy na
soutěže, úhrada nákladů spojených s účastí na ostatních sportovních akcích a přehlídkách.
Důvodem je tradiční poskytování příspěvků.
3. ZM bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2016 uzavíranou
mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupenou předsedkyní spolku Bc. Kateřinou Mrázkovou, tuto smlouvu
schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
Usnesení č. 199/2016
ZM bere na vědomí poskytnutí 1. splátky neinvestiční dotace na sociální služby na rok 2016
určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
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Ústeckého kraje ve výši 3.977.580,- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje
převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov.
Usnesení č. 200/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 6/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 6/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 201/2016
1. ZM bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru č. 10456/16/LCD uzavírané mezi Městem
Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 17.000.000,- Kč na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 17.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění předfinancování akcí
realizovaných Městem Jiříkov s dobou splatnosti do roku 2030, s pevnou úrokovou sazbou ve
výši 0,57 % ročně a měsíčními splátkami ve výši 110.000,- Kč.
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 10456/16/LCD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov.
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 10456/16/LCD mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou,
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov.
d) uložit starostovi města Smlouvu o úvěru č. 10456/16/LCD podepsat.
Usnesení č. 202/2016
ZM projednalo předloženou informaci o pořízení územních studií v rámci schváleného ÚPM
Jiříkov u vymezených ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním takovéto územní studie a tuto informaci bere na vědomí.
Usnesení č. 203/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt
,,Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda“ v rámci
programu Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 – Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde
předpokládané celkové náklady činí 3.243.096,32 Kč bez DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání žádosti na projekt ,,Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.
1 – Hotel Beseda“, a to do programu Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 –
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové náklady činí 3.243.096,32 Kč bez DPH.
b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci programu
Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2016.
c) schválit záměr následného využití pozemku na st.p.č. 244/1 po demolici objektu
ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda vytvořením parkové úpravy výsadbou nové
zeleně, osazení městským mobiliářem a vytvořením nových chodníků.
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d) schválit, že náklady na realizaci záměru následného využití pozemku st.p.č. 244/1 po
provedení demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda, vytvořením parkové
úpravy výsadbou nové zeleně, osazení městským mobiliářem a vytvořením nových chodníků,
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2017.
Usnesení č. 204/2016
1. ZM projednalo předložený návrh veřejnoprávní smlouvy č. 3/2016 na výkon přenesené
působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních
komunikacích uzavíraný mezi Městem Jiříkov a Městem Rumburk a tento návrh
veřejnoprávní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/2016 na výkon přenesené působnosti
v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních komunikacích mezi
Městem Jiříkov a Městem Rumburk, dle předloženého návrhu.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016 na výkon
přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních
komunikacích mezi Městem Jiříkov a Městem Rumburk
Usnesení č. 205/2016
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:

.……………………………..
Mgr. Bc. Vladimír Šamša

……………………………..
Pan Petr Wittgruber

V Jiříkově dne 27. 04. 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 11. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 19. dubna 2016
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Mgr. Bc. Vladimír Šamša

……………………….…….
Pan Petr Wittgruber

Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
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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 11. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Jan Dvořák
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Paní Milena Horáková
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Ondřej Pernica
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Bc. Vladimír
Šamša a pan Petr Wittgruber, zapisovatelkou byla určena paní Natálie Černá.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 11. 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. 115/2015 – trvá (smlouva zatím nebyla uzavřena,
žadatelka bude vyzvána k podpisu smlouvy s upozorněním, že pokud nebude smlouva
uzavřena do konce května 2016, bude revokováno usnesení o prodeji pozemku), 9. ZM: usn.
č. 152/2015 – bod 2 a) trvá (smlouvu přijdou podepsat v týdnu od 25. 04. 2016 –
29. 04. 2016), 10. ZM: usn. č. 171/2016 – splněno, usn. č. 172/2016 – trvá (smlouva je
připravena k podpisu), usn. č. 179/2016 – splněno
Finanční záležitosti: 8. ZM: usn. č. 142/2015 – splněno, 10. ZM: usn. č. 173/2016 – splněno,
usn. č. 174/2016 – splněno, usn. č. 175/2016 – splněno, usn. č. 176/2016 – splněno, usn. č.
177/2016 – splněno, usn. č. 178/2016 – splněno, usn. č. 180/2016 – splněno
Různé: 9. ZM: usn. č. 167/2015 – trvá (sloučení příspěvkových organizací bude provedeno ke
dni 01. 09. 2016), 10. ZM: usn. č. 182/2016 - splněno
- Pan Wittgruber – měl bych dotaz, vznesl jsem tady nějaké připomínky, dostanu k nim
odpověď? Pan Sabo zpracoval rozsáhlou informaci, ale od Vás žádná reakce nebyla.
Připomínek bylo vícero. – Pan starosta – nedokáži teď říct, odpovíme na příštím zasedání
ZM, omlouvám se, nejsem na to připraven. – Došlo k nedorozumění, před dvěma měsíci jsem
žádal, zda by se mohla oslovit paní Košťálová, která by zde fyzicky zkontrolovala stavbu na
náměstí, jestli je v pořádku, a tak bych ji prosil znovu oslovit. – Podíváme se na to a na Vaše
připomínky dostanete odpověď.
- Pan Kolompár – na minulém zasedání jsem vystoupil s výtkou na městskou policii a bylo mi
řečeno, že pan Horák odpoví. – Pan místostarosta – dotaz jste směřoval na práci městské
policie. Výtka je široký pojem, co jste vytýkal? Projel jsem si službu z 29. ledna 2016 a
neshledal jsem žádné pochybení, hlídka postupovala přesně dle zákona. Vyzval jsem velitele
MP a taktéž nezjistil žádné pochybení. Konzultoval jsem také situaci s velitelem obvodního
oddělení PČR v Rumburku, s panem npor. Bc. Hýblem, poskytl jsem mu úřední záznam a pan
Hýbl konstatoval, že je vše v pořádku, také konstatoval to, co se nelíbilo ani mě, že i když jste
obecní zmocněnec a šetří tam něco policie s osobou paní R. a s osobou pana S., nemůžete do
situace v žádném případě zasahovat.
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
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Usnesení č. 184/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
- Pan Kolompár – byl jsem u toho já, ne Vy, pane Horák. Vše jsme slyšeli ve třech, ale chápu
to, je to Váš syn. Nemůžete však tvrdit něco, kde jste nebyl. Je divné, že výpověď Vašeho
syna byla odlišná než to, co jsem uváděl já. Když se nad tím zamyslím, byl tam pan Horák již
před tím, než ho neteř zavolala a řešil tam úplně banální věc, jako je smetí na lopatce. Ptal
jsem se syna, který pracuje jako městský policista a tvrdí mi, že Váš syn pochybil. – Pan
místostarosta – třikrát jsem Vám to opakoval, nebudu se k tomu dál vyjadřovat, je to Váš
názor a já s ním nesouhlasím.
- Pan Havlůj – na posledním zasedání ZM jsem měl připomínku, že by se měly zřídit
technické služby. Vytvořilo by se tím minimálně deset pracovních míst, které by byly
dotovány, dát pod to VPP pracovníky a udělat z toho příspěvkovou organizaci, která by práce
fakturovala městu a byla by na nule. Nevím, proč se s tím otálí, když to funguje v Krásné
Lípě, ve Velkém Šenově, v okolí a zde se čeká. Ptal jsem se na budovy USP, které se
převzaly, proč se tam neudělají sociální byty? Měli jste to ve volebním programu. – Pan
starosta – Vaše připomínky jsou fádní, nejsou na pořadu dne, minule jsem Vám řekl, že jsme
budovy převzali od kraje k sociálním účelům, ale naše finanční stránka to neumožňuje,
rozpočet města není nafukovací, jak si myslíte. – Průmyslová zóna – nebylo by vhodné pozvat
majitele Elitexu, Jawy, co s tím míní udělat? Je z toho jen skládka. Pokud chcete udělat
pracovní místa, nabídněte to. Nic jste s tím za dva roky neudělali. Budova spořitelny – padají
fasády, okna, proč s tím něco neděláte? Máte projekt na informační centrum, knihovnu, ale
nikde není plán akcí podle důležitostí. Okolní města to mají.
- Mgr. Matička – vrátil bych se k sociálním bytům a dotacím, nejsem si jistý, ale Liberec,
možná Jablonec nad Nisou tyto sociální byty zřizovali, slyšel jsem o tom v Radiu Contact
Liberec, bylo řečeno, že byty byly dotovány EU. – Pan starosta – nebyly dotovány celé, na
byty v rámci těchto činností je max. 600.000,- Kč na jednu bytovou jednotku. – I tak mi to
přijde jako slušná částka, tedy netuším, kolik zde stojí postavení jednoho bytu. – Není to o
postavení, potřebujeme rekonstruovat, k rekonstrukci je potřeba projektová dokumentace, vše
je o financích, beru v potaz návrh pana Havlůje, že by tam mohly být sociální byty, ale
zastupitelé musí říct, nechceme 17.000.000,- Kč, chceme 20.000.000,- Kč, udělejme projekty,
abychom mohli požádat o dotace a mít nějakou spoluúčast. Je to vždy o spoluúčasti, dotace
není dnes stoprocentně hrazená na vše, musí se vždy přidat vlastní podíl a musí se k ní
připravit po fázi stavebního povolení a některé částky předfinancovat.
- Pan Sabo – já bych chtěl reagovat na průmyslovou zónu, pan Havlůj si asi nepamatuje, že
jsme projednávali na Komisi výstavby a životního prostředí, kde jsem říkal, že průmyslovou
zónu bereme v patrnost, máme nový územní plán a na základě toho se tam připravují akce, a
co se týče majitelů, že je tam nepořádek, my je samozřejmě oslovujeme, aby si nepořádek
uklidili, my tam žádné pozemky nemáme a jen na to reagujeme. Co se týká stavění,
kontaktovali jsme firmu RC Real Estet a.s., která měla zájem postavit market, přišla i nabídka
od německé firmy, která by chtěla objekt pana B., že by chtěla postavit průmyslový objekt
v rámci třídění odpadu. My zájemce vždy na majitele odkážeme a zpětnou vazbu už nemáme,
zda se dohodli nebo ne. Může se stát, že za pozemky nebo budovy chtějí majitelé vysokou
částku a zájemci, kteří by tam chtěli něco postavit, od toho ustoupí. Informaci jste obdržel i na
komisi.
- Pan Kolompár – jen jednu připomínku, říkáte, že nejsou finance. Jestli si vzpomínáte, před
rokem jsem Vás kritizoval, když jste si navrhoval z vlastní iniciativy 1.000.000,- Kč do
rybníka, když byla tato částka navíc. Vyčítalo se Vám, kolik by z toho bylo uděláno fasád. –
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Pan starosta – Pane Kolompár, já si to nenavrhl do svého rybníka, navrhovalo to
zastupitelstvo, jste opět mimo obraz.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelům města
k projednání zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí ve
vlastnictví Města Jiříkova. Firma Real Finance CZ, a.s., Nová 101, 273 51 Kyšice,
IČO: 28550617, podala již druhou žádost o koupi nemovitostí, a to stavebního pozemku č.
691 na němž stojí stavba bytového domu č.p. 494, jejíž je vlastníkem. Dále by chtěli odkoupit
pozemky kolem domu dle geometrického plánu č. 1061-14/2008. Zastupitelstvo města
Jiříkova na svém zasedání dne 30. 09. 2015 rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje uvedených
pozemků. Firma Real Finance CZ, a.s., má však nadále o odkup nemovitostí zájem, a žádají o
opětovné projednání prodeje za osobní účasti zástupců společnosti. Zástupci firmy Real
Finance CZ, a.s., byli přítomni na dnešním jednání Zastupitelstva města a vystoupil člen
představenstva této firmy, který požadoval odkup stavební parcely, nacházející se pod
budovou s č.p. 494. Po diskuzi zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 185/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji části st.p.č. 691 (zastavěná plocha
a nádvoří) pod stavbou bytového domu č.p. 494 v k.ú. Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji části st.p.č. 691 (zastavěná plocha a
nádvoří) pod stavbou bytového domu č.p. 494 v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 10 pro, 2 proti
Pan Sabo dále přednesl žádost o koupi nemovitostí, a to p.p.č. 1896/4, p.p.č. 6557, p.p.č.
1871/1, p.p.č. 1894/3 a p.p.č. 1896/10 vše v k.ú. Jiříkov o celkové výměře cca 900 m².
Zastupitelé k tomu přijali usnesení:
Usnesení č. 186/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji částí p.p.č. 1896/4 (zahrada), p.p.č.
6557 (vodní plocha), p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1894/3 (zahrada) a p.p.č.
1896/10 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji částí p.p.č. 1896/4 (zahrada), p.p.č.
6557 (vodní plocha), p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost), p.p.č. 1894/3 (zahrada) a p.p.č.
1896/10 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro
b) záměr prodeje nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelům města záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova dle podané žádosti. Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 187/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 2025 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 110 m2 a p.p.č. 607/8 (trvalý travní
porost) o výměře 672 m2 vše k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby
za cenu dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 026/2006, tj. celkem 3.170,- Kč, kde
kupující zároveň podepíší směnku ve výši 30.360,- Kč. Směnka je splatná, pokud nebude do
31. 12. 2017 rodinný dům na st.p.č. 2025 zkolaudován.
hlasování = 12 pro
c) záměry prodeje nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelům k projednání záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova dle podaných žádostí. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
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Usnesení č. 188/2016
1. ZM projednalo záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) části p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP na stavbu
rodinného domu za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1. + náklady.
hlasování = 12 pro
b) části p.p.č. 5838/1 (zahrada) o výměře 223 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP za cenu dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro
d) prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Pan Sabo přednesl žádosti o prodloužení lhůty na předložení kolaudačního rozhodnutí –
prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Pan Ing. Bc. Jurajda, DiS., podotknul, že má
vztah k projednávaným bodům: 1 a), 2 a), a zdrží se hlasování. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 189/2016
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.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
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.
hlasování = 12 pro
2. ZM rozhodlo:
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.
hlasování = 11 pro, 1 se zdržel
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 = 12 pro
e) odkoupení čističky odpadních vod v Teplické ulici, včetně splaškové kanalizace
Pan Sabo předložil zastupitelům města návrh odkupu stavby čističky odpadních vod včetně
splaškové kanalizace.
V 17:07 hod. se dostavil pan Mgr. Pokorák.
- Mgr. Bc. Šamša – v jakém stavu je původní kanalizace? – Pan starosta – byla dělána
zkouška s firmou SČvK, a.s., je provozuschopná. – Pan Sabo – vždy jsme ji opravovali a
čistili. – Pan starosta – cca 20 let se nevybíralo stočné a teklo to do čističky, která je
v havarijním stavu, hrozí pokuta až 1.000.000,- Kč. Pro nás je lepší převzít kanalizaci včetně
čističky do majetku a odprodat firmě SVS, a.s., a poté udělat přepojení na novou kanalizaci.
SVS, a.s., zájem o koupi má, protože je tam vysoký počet odběratelů. – Mgr. Bc. Šamša –
vyrovná se cena, když budeme muset likvidovat starou čističku? – Pan starosta –
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nedokážu teď říct, je to o vyjednávání, chtěl bych navrhnout k usnesení třetí bod, a tedy, aby
mi zastupitelstvo uložilo začít jednat s firmou SVS, a.s., o prodeji kanalizace.
- Ing. Hase – chtěl bych k panu Sabovi, aby odhadl náklady, abychom věděli, do čeho jdeme.
Ročně dáváme 15 - 20.000,- Kč, to znamená, že za cca tři roky máme finance zpět.
- Pan Wittgruber – oznamuji, že mám k projednávané věci vztah, vlastníme pozemky pod
čističkou a tímto je nabízíme k převedení městu formou daru nebo za 1,- Kč. Je to cca 16 m²,
je několik spoluvlastníků, s kterými je to projednáno. – Pan starosta – poprosím paní
Havlovou, aby se s Vámi spojila.
- Mgr. Matička – proti odkupu bych nic neměl, ale nechápu, proč převádět bezúplatně nebo za
1,- Kč na SVS, a.s, když je to lukrativní. – Pan starosta – jsme akcionáři SVS, a.s., nemáme
oprávnění provozovat, nemáme provozní smlouvu. Necháme si to v majetku a SČvK, a.s.,
řekne, že nás nepřipojí. Proto by bylo dobré doplnit usnesení o 3. bod, aby mě zastupitelstvo
pověřilo k jednání s firmou SVS, a.s., o prodeji a neříkám, že za 1,- Kč, prodej musíme
vyčíslit, dnes se jedná pouze o nákupu.
Pan starosta navrhl doplnit usnesení č. 190/2016 o bod č. 3: „3. ZM pověřuje: starostu města –
k jednání s firmou SVS, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 49099469,
o prodeji splaškové kanalizace, která je vedena v ulicích Mělnická a Teplická, o celkové délce
821 m.“ S výsledkem hlasování 12 pro, 1 proti byl tento bod doplněn do usnesení č.
190/2016. Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 190/2016
1. ZM projednalo návrh odkupu stavby čističky odpadních vod (ČOV DČB 16), vedené
v katastru nemovitostí jako stavba technického vybavení bez č.p. umístěné na stavební
parcele č. 1906, stavební parcele č. 1965 a stavební parcele č. 1966 vše v katastrálním území
Jiříkov, včetně splaškové kanalizace o celkové délce 821 m, která je vedena v ulicích
Mělnická a Teplická od firmy JST s.r.o., IČO: 49099728, se sídlem 9. května 1667, 407 53
Jiříkov zastoupené jednatelem Zbyňkem Metelkou za celkovou kupní cenu 1,- Kč a tento
návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo odkoupit stavbu čističky odpadních vod (ČOV DČB 16), vedené v katastru
nemovitostí jako stavba technického vybavení bez č.p. umístěné na stavební parcele č. 1906,
stavební parcele č. 1965 a stavební parcele č. 1966 vše v katastrálním území Jiříkov, včetně
splaškové kanalizace o celkové délce 821 m, která je vedena v ulicích Mělnická a Teplická
od firmy JST s.r.o., IČO: 49099728, se sídlem 9. května 1667, 407 53 Jiříkov zastoupené
jednatelem Zbyňkem Metelkou za celkovou kupní cenu 1,- Kč.
3. ZM pověřuje: starostu města – k jednání s firmou SVS, a.s., Přítkovská 1689/14,
Trnovany, 415 01 Teplice, IČO: 49099469, o prodeji splaškové kanalizace, která je vedena
v ulicích Mělnická a Teplická, o celkové délce 821 m.
hlasování = 12 pro, 1 proti
5. Usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům města usnesení
z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 18. 04. 2016.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 191/2016
ZM bere na vědomí usnesení 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 18. 04. 2016.
hlasování = 13 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2015
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům vyúčtování dotací a příspěvků roku 2015.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
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Usnesení č. 192/2016
ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2015:

a) Výkon státní správy
b) Akt. politika zaměstnanosti
c) Cíl 3 - Oživení turismu v německo-českém pohraničí I.
d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady
e) Podpora sociálních služeb
f) Zdravotní středisko č.p. 730-snížení ener. náročnosti
g) Zdravotní středisko č.p. 907-snížení ener. náročnosti
h) ZŠ Jiříkov,č.p. 680 a 740? snížení ener. náročnosti
i) Zahrada krále Jiříka
.
j) Cíl 3 – Oživení turismu v německo-česk. pohraničí II.

Celkem

Výše dotace
(příspěvku)

Vratka
nedočerpané
dotace

677.700,- Kč
5.744.718,- Kč
161.131,83 Kč
229.803,- Kč
8.264.000,- Kč
1.340.917,96 Kč
1.009.681,96 Kč
4.006.214,78 Kč
5.099.646,15 Kč
2.715.816,11 Kč

0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč

29.249.629,79 Kč

0,- Kč

a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2015 schválit.
hlasování = 13 pro
b) roční účetní závěrka za účetní období roku 2015 a rozbor hospodaření Města Jiříkova za
leden - prosinec 2015
Paní Bc. Schovancová projednala na zastupitelstvu města schválení roční účetní závěrky za
rok 2015 a rozbor hospodaření Města Jiříkova za rok 2015. Zastupitelstvo přijalo usnesení:
Usnesení č. 193/2016
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2015, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2015,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2015, příjmy ve výši
79.157.500,39 Kč, výdaje ve výši 78.831.102,45 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
326.397,94 Kč, výnosy ve výši 65.334.720,42 Kč, náklady ve výši 60.763.345,25 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 7.402.975,17 Kč, daň z příjmu 2.831.760,- Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 4.571.375,17 Kč, při elektronickém podání
daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014 došlo ke snížení daňové
povinnosti o 160,- Kč, tj. na 2.831.600,- Kč.
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2015 ve výši 30.091.552,96 Kč,
e) roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2015,
f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2015.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2015 se stavem k 31. 12. 2015,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2015 Města Jiříkova ve výši
4.571.375,17 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2015 a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2015 a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2015 ve výši
24.602.521,- Kč (č.p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2015 ve výši 7,5 %.
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hlasování = 13 pro
c) úhrada příspěvků
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání úhradu členských
příspěvků, a to jsou: Svaz měst a obcí ČR - faktura na úhradu členského příspěvku na rok
2016, České Švýcarsko o.p.s., Krásná Lípa - faktura na úhradu příspěvku do Destinačního
fondu v kategorii „Rozvoj“ na rok 2016, Sdružení pro rozvoj Šluknovska - účtovací dopis na
úhradu příspěvku na Optimalizaci hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové
složky v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska a Dobrovolný svazek obcí Sever – účtovací
dopis na úhradu členského příspěvku na rok 2016.
- Mgr. Matička – chtěl bych se zeptat, jednou jsme se na ZM bavili o cedulích, které ukazují
dálkové cíle a v té souvislosti jsme se bavili i o tom, že by se dala výhledově zřídit informační
dálková cedule na filipovskou Baziliku, bylo to v souvislosti s destinačním fondem, padlo tu
tehdy, že by to bylo příliš drahé, asi 90.000,- Kč, děje se něco? Pan starosta – byla zde na
jednání paní Štefáčková s panem Rakem z destinačního fondu a mají podanou žádost na
Ústeckém kraji na obměnu těchto cedulí jako je Loreta Rumburk, Bazilika, ale je to v rámci
schválení dotace, doplní mě pan Mgr. Pokorák. – Mgr. Pokorák – první vlna byla již
ukončena, když jsme se do ní chtěli přihlásit. Čekalo se na další kolo, je to stále v jednání.
Pan starosta se zeptal zastupitelů, zda souhlasí s hlasováním usnesení jako celku. Zastupitelé
vyjádřili svůj souhlas slovně bez hlasování.
Zastupitelstvo města přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 194/2016
1. ZM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR, 5. května 1640/65,
Praha 4, IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2016 ve výši
11.890,40 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na členský příspěvek na rok 2016,
ZM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu této faktury ve výši 11.890,40 Kč.
2. ZM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu poplatku Města Jiříkova do Destinačního
fondu v kategorii „Rozvoj“ na rok 2016 ve výši 14.000,- Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto
fakturu na poplatek do Destinačního fondu na rok 2016, ZM zároveň ukládá tajemníkovi
MěÚ zabezpečit úhradu této faktury ve výši 14.000,- Kč.
3. ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Sdružení pro rozvoj Šluknovska, Náměstí
Míru 1, Šluknov, IČ: 49889681, na poskytnutí příspěvku na „Optimalizaci hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj
Šluknovska“ ve výši 15.097,- Kč a rozhodlo tento účtovací dopis na poskytnutí příspěvku
schválit a uhradit, ZM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto
účtovacího dopisu ve výši 15.097,- Kč.
4. ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER,
Lipová, č.p. 422, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku Města Jiříkova na rok 2016
ve výši 18.510,- Kč a rozhodlo schválit a uhradit tento účtovací dopis na členský příspěvek
na rok 2016, ZM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího
dopisu ve výši 18.510,- Kč.
hlasování = 13 pro
d) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání přijetí neinvestiční dotace
na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016. Zastupitelstvo města následně přijalo usnesení:
Usnesení č. 195/2016
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
na rok 2016 v celkové výši 220.000,- Kč, a to 120.000,- Kč na výdaje na zabezpečení
akceschopnosti SDH obce kategorie JPO II a 100.000,- Kč na mzdové výdaje a zákonné
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pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III
jako svoje zaměstnání dle zákoníku práce, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2016.
hlasování = 13 pro
e) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům k projednání přijetí dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 196/2016
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.841.047,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
hlasování = 13 pro
f) poskytnutí dotací z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům k projednání poskytnutí dotace „ARTE
MUSICA“, zapsanému spolku, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016. Zastupitelé přijali
následující usnesení:
Usnesení č. 197/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2016, a
to „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586,
žádost o dotaci ve výši 70.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní
hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců, honoráře pro umělce,
plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, ve výši 40.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu
varhanní duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců,
honoráře pro umělce, plakáty festivalu a jejich výlep, letáky a programy koncertů. Důvodem
je tradiční poskytování příspěvků.
3. ZM bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 4/2016 uzavíranou
mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13/13, 407 53
Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupenou předsedou spolku Jiřím Chlumem, tuto smlouvu
schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
hlasování = 13 pro
Paní Bc. Schovancová přednesla zastupitelům k projednání poskytnutí dotace SK
VIKTIORIE, z.s., z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
- Pan Mgr. Mrázek pronesl, že má k projednávané věci vztah, ale hlasovat bude.
Zastupitelé přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 198/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o dotaci z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2016, a
to SK VIKTORIE, z.s, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, žádost o dotaci ve
výši 100.000,- Kč na metodický materiál, sportovní oblečení a obuv, pomůcky na cvičení,
částečnou úhrada startovného na soutěžích a autobusové dopravy na soutěže, úhrada nákladů
spojených s účastí na ostatních sportovních akcích a přehlídkách.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci SK VIKTORIE, z.s, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, ve výši 50.000,- Kč na metodický materiál, sportovní oblečení a obuv,
pomůcky na cvičení, částečnou úhrada startovného na soutěžích a autobusové dopravy na
soutěže, úhrada nákladů spojených s účastí na ostatních sportovních akcích a přehlídkách.
Důvodem je tradiční poskytování příspěvků.
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3. ZM bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 5/2016 uzavíranou
mezi Městem Jiříkov a SK VIKTORIE, z.s, Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,
IČ: 27049752, zastoupenou předsedkyní spolku Bc. Kateřinou Mrázkovou, tuto smlouvu
schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
hlasování = 13 pro
g) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2016
Paní Bc. Schovancová přednesla na zastupitelstvu města přijetí dotace pro Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2016 určenou poskytovatelům sociálních služeb.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 199/2016
ZM bere na vědomí poskytnutí 1. splátky neinvestiční dotace na sociální služby na rok 2016
určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 3.977.580,- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje
převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov.
hlasování = 13 pro
h) rozpočtové opatření č. 6/2016 Města Jiříkova
Paní Bc. Schovancová předložila zastupitelům města rozpočtové opatření č. 6/2016 a
zastupitelé přijali toto usnesení:
Usnesení č. 200/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 6/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 6/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro
i) přijetí úvěru
Pan Sabo s paní Bc. Schovancovou přednesli na zastupitelstvu města přijetí úvěru na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 201/2016
1. ZM bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru č. 10456/16/LCD uzavírané mezi Městem
Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, na přijetí úvěru do úvěrového limitu 17.000.000,- Kč na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 17.000.000,- Kč od České spořitelny, a.s., se sídlem
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění předfinancování akcí
realizovaných Městem Jiříkov s dobou splatnosti do roku 2030, s pevnou úrokovou sazbou ve
výši 0,57 % ročně a měsíčními splátkami ve výši 110.000,- Kč.
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 10456/16/LCD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov.
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 10456/16/LCD mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou,
a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 na zajištění
předfinancování akcí realizovaných Městem Jiříkov.
d) uložit starostovi města Smlouvu o úvěru č. 10456/16/LCD podepsat. hlasování = 13 pro
7. Různé
a) informace o pořízení územních studií v rámci schváleného ÚPM Jiříkov
Pan Sabo informoval o pořízení územních studií v rámci schváleného ÚPM Jiříkov.
Zastupitelé přijali usnesení:
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Usnesení č. 202/2016
ZM projednalo předloženou informaci o pořízení územních studií v rámci schváleného ÚPM
Jiříkov u vymezených ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno
zpracováním takovéto územní studie a tuto informaci bere na vědomí.
hlasování = 13 pro
b) demolice objektu č.p. 1
Referent odboru vnitřní správy informoval zastupitelstvo města o možnosti podání žádosti o
dotaci na projekt ,,Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda“ a
schválení následného využití pozemku na st.p.č. 244/1 po demolici objektu č.p. 1.
- Pan Dvořák – suma mě v souvislosti s cenami, o kterých se mluvilo v minulosti, docela
překvapila a chtěl bych se zeptat, zda je parčík povinností. – Bc. Semerád – ne, měla by to být
nějaká občanská vybavenost. – Našel jsem si z 30. 06. 2015, kdy bylo ZM a projednávala se
Beseda, návrhy ze strany pana Bc. Semeráda a Mgr. Bc. Šamši, se kterými jsem souhlasil,
jako například postavit tam něco jiného, ale investovat půl milionu do parčíku, to nevím. –
Pan starosta – je to dobrá myšlenka, udržitelnost je ale pět let, po pěti letech tam může být
cokoliv a do pěti let tam neuděláme parčík, do určité doby tam musí být udržitelnost.
Zavážeme se, že chceme např. kulturní středisko, tělocvičnu, halu, kino a může se stát, že na
to nebudou finance a my budeme muset dotaci vrátit. Zdálo se nám nejjednodušší udělat tam
zelenou úpravu a po pěti letech se může udělat cokoliv jiného. – Pan Dvořák – ta suma
500.000,- Kč na úpravu? – Bc. Semerád - je to předpoklad, odhad. – Pan Dvořák – bylo by
dobré do toho zakomponovat návrh představ náměstí. – Pan starosta – rozhodnutí je na Vás,
udělali jsme ZM dnes, protože do 29. 04. 2016 musí být podaná žádost. Čekali jsme na výběr
úvěru a sloučili jsme to do dnešního ZM. – Bc. Semerád – snažili jsme se to napsat obecně,
parková úprava je dnes široký pojem. Kdybychom tam chtěli umístit nějaký objekt nebo altán,
sochu, možnost tam vždy je, je to dáno obecně. Nepodmiňují si ani, co by tam vysloveně
muselo být. Na náměstí není pořádně kde si odpočinout, a tak by se to dalo i využít. Myslím,
že je to dobrý přístup ministerstva, aby se prostor využil k něčemu, co bude sloužit lidem a
návštěvníkům města. Řekl bych, že návrh zelené úpravy je asi nejvhodnější. – Pan Wittgruber
– je dobré, že se na to seženou peníze, ale mám problém s dalším využitím. Máme zpracované
náměstí, oslovil bych projektanta, aby to zpracoval, co s tím dál. Stavět tu nikdo nebude.
Bavme se o tom, zda tam bude parkoviště nebo parčík. Pověřme architekta, který to dělal, aby
to zakomponoval do již zpracovaného projektu náměstí. Další věc, parkové úpravy za
500. 000,- Kč bez DPH, není to přehnané? Pozemek má být vyčištěný a srovnaný po demolici.
Musí v podstatě udělat čistou plochu, jedná se o to, něco navézt. Můžeme to dělat i vlastními
silami. Jestli to potom bude stát např. 100.000,- Kč, jestli to potom bude stát 1.000.000,- Kč,
tak dobře, ale můžeme to schovat například v rozšíření náměstí, rozšíření parkování, apod. –
Mgr. Bc. Šamša – 500.000,- Kč je jen předpoklad. – Pan Wittgruber – teď to tu schvalujeme,
už se s tím v budoucnu bude počítat řekněme si nejprve 100.000,- Kč, až to bude 500.000,- Kč,
bavme se o tom, ale nezvednu teď ruku pro lavičky za 500.000,- Kč, ať to někdo zpracuje. Do
tří let se to musí vybudovat, je to spousta času, už jste se mohli zeptat projektanta na nápady.
Nemám s tím problém, ať jen někdo zpracuje konkrétní návrh. – Bc. Semerád – pokud se bude
realizovat v roce 2017, budete to i tak opět schvalovat vy. Částka 500.000,- Kč na lavičky
není dnes hodně peněz. – Pan Wittgruber – já ale teď nevím, za co, až budu vědět za co ty
peníze, nemám problém, ale teď nevím, za co 500.000,- Kč. Ať to nejprve někdo zpracuje a
řekne, co s tím. – Pan starosta - protože je tam udržitelnost pět let, chtěli jsme to udělat co
nejdřív a co nejjednodušeji. Napadla nás parková úprava. Jestli tam chceme udělat další
stádium nějakého využití, musí na to být projekt a musí to zpracovat někdo, kdo je k tomu
kompetentní. Nechme si tam těch 500.000,- Kč, je to na projektovou dokumentaci, a jiné, hold
to bude do roku 2017 a na to máme čas. Neříkám, jestli je to málo nebo hodně, já to nedokážu
posoudit. – Pan Wittgruber – nelíbí se mi to, konkrétně částka, dávám návrh bez ní.
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Pan starosta dal hlasovat o vyškrtnutí těchto částí navrženého usnesení pod č. 203/2016 v:
bodě 2. c) část „kde předpokládané náklady činí 500.000,- Kč bez DPH“ a v bodě 2. d) část
„jehož předpokládané náklady činí 500.000,- Kč bez DPH.“ Zastupitelé následně hlasováním
13 pro rozhodli o vyškrtnutí výše uvedeného a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 203/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt
,,Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda“ v rámci
programu Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 – Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde
předpokládané celkové náklady činí 3.243.096,32 Kč bez DPH.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit podání žádosti na projekt ,,Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.
1 – Hotel Beseda“, a to do programu Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 –
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové náklady činí 3.243.096,32 Kč bez DPH.
b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci programu
Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2016.
c) schválit záměr následného využití pozemku na st.p.č. 244/1 po demolici objektu
ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda vytvořením parkové úpravy výsadbou nové
zeleně, osazení městským mobiliářem a vytvořením nových chodníků.
d) schválit, že náklady na realizaci záměru následného využití pozemku st.p.č. 244/1 po
provedení demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – Hotel Beseda, vytvořením parkové
úpravy výsadbou nové zeleně, osazení městským mobiliářem a vytvořením nových chodníků,
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2017.
hlasování = 12 pro, 1 proti
c) veřejnoprávní smlouva č. 3/2016
Pan tajemník přednesl zastupitelům návrh veřejnoprávní smlouvy č. 3/2016. Zastupitelé
přijali následující usnesení:
Usnesení č. 204/2016
1. ZM projednalo předložený návrh veřejnoprávní smlouvy č. 3/2016 na výkon přenesené
působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních
komunikacích uzavíraný mezi Městem Jiříkov a Městem Rumburk a tento návrh
veřejnoprávní smlouvy bere na vědomí.
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 3/2016 na výkon přenesené působnosti
v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních komunikacích mezi
Městem Jiříkov a Městem Rumburk, dle předloženého návrhu.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016 na výkon
přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních
komunikacích mezi Městem Jiříkov a Městem Rumburk
hlasování = 13 pro
d) informace o činnosti rady města
Pan starosta informoval o činnosti rady města. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 205/2016
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 = 13 pro
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8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
- Ing. Hase – jak jsme hlasovali na začátku o prodejích, poprosil bych pro příště vypustit body
a, b, ale dát vždy vlastní usnesení, aby to nebylo matoucí. – Pan starosta – dobře, na příště
bych poprosil paní Havlovou a pana Saba.
- Mgr. Matička – navrhoval bych hlasovat o tom, abychom se připojili k městům, která mají
přímý přenos ze zastupitelstva s pozdějším umístěním záznamů na internet. – Pan starosta –
je to o pořízení techniky, náš jednací řád k tomu není zatím upraven. – Mgr. Matička – už
jsem se poptával, prý by to nebyl problém, městský úřad k tomu přenosovou rychlost má. –
Pan starosta – Pan Ing. Šmíd udělá prověření a na příštím ZM Vás budeme informovat.
- Pan Wittgruber – vrátil bych se k GPS, auto se kupovalo koncem října, GPS byla daná po 4
měsících. – Pan starosta - byla problematika s firmou, protože pan Vajda do toho nechtěl
zasahovat, nabídl nám firmu v České Lípě, která ke konci roku neměla čas, v lednu byl jejich
šéf mimo, tak jsme se tam dostali v únoru. - Pan Wittgruber - v dnešní době je to úsměvné,
namontovat takové zařízení za čtyři měsíce. Dále by se to v nějakém čase mělo vyhodnotit. –
Pan starosta – bude to kontrolovat pravděpodobně kontrolní výbor.
9. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 11. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:08 hodin.
V Jiříkově dne 27. 04. 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.

20

